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THE COMMUNICATIVE SITUATION OF FRANK COMMUNICATION
IN THE ENGLISH FAMILY DISCOURSE
Underpinned with the postulates of the pragma-discourse approach, thisarticle considers a variety of means of strategies’
and tactics’ realization in the situation of frank communicationin the modern English family discourse.The English family
discourse is characterized by a great number of structural-semantical and communicative-pragmatic peculiarities of the
impact’s realization in the mentioned situation. The situation of frank communicationin the English family discourse is treated
as a model of interaction of the family members with the dominant strategy of frankness, which is realized by discourse tactics,
focused on the sincere communication without any secrets. The dominant strategy is realized by speech components, the
choice of which depends on the tactics used in asymmetric (positions HEAD → DEPENDENT, DEPENDENT → HEAD) type
of interaction and addresser-addressee configuration of the speakers’ roles «PARENTS–CHILDREN». An addresser in the
position of HEAD uses a tactic of prohibition mostly with the help of affirmative constructions of the general character and
imperative constructions (constructions with negation and constructions of explicit imperative semantics). An addresser in the
position of DEPENDENT uses tactics of request and gradual pressing generally with the help of interrogative constructions,
affirmative constructions with lexical and grammatical iteration, exclamatory constructions with lexical iteration.
Key words: communicative situation, frank communication, family discourse, strategy, tactics.
КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ ВІДВЕРТОГО СПІЛКУВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ РОДИННОМУ ДИСКУРСІ
У статті йдеться про комунікативну ситуацію відвертого спілкування в сучасному англомовному родинному
дискурсі та її прагмалінгвістичні особливості.
Ключові слова: комунікативна ситуація, відверте спілкування, родинний дискурс, стратегія, тактика.
КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ ОТКРОВЕННОГО ОБЩЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ СЕМЕЙНОМ
ДИСКУРСЕ
В статье речь идет о коммуникативной ситуации откровенного общения в современном англоязычном семейном дискурсе и ее прагмалингвистические особенности.
Ключевые слова: коммуникативная ситуация, откровенное общение, семейный дискурс, стратегия, тактика.

«The Communication permeating into people’s life, has an extremely large number of manifestations, one of which is the family
communication» [6, p. 67]. Family – is a very important element of the society, the original form of co-existence of people. The
problems of forms and organizations of interpersonal interaction in the family are analysed in the fields of philosophy, sociology,
psychology, linguistics. Linguists focus their attention on the individual characteristics of the typical family communication [1; 4];
the specifics of the language of the family [7]; role, gender and age factors [2; 5]; children discourse and communication of parents
and children [3; 4]. The integration of humanities and social sciences and the expanding of the interests’ sphere of the linguistic
studies reorients some modern linguistic studies towards the discourse analysis and confirms the urgent need to explore the means
of verbalization in the communicative situations of the family discourse.
The aim of the paper is to establish the tactics of the speech impact and means of their realization in the communicative
situation of frank communication in the family discourse according to the addresser-addressee configuration of the speakers’ roles
«PARENTS–CHILDREN» and to the type of asymmetric interaction. The object of this research is the English family discourse
in the situation of frank communication, and the subject of the article is structural-semantical and communicative-pragmatic
peculiarities of the impact’s realization in the situation of frank communication according to the type of asymmetric relations of
parents and children.
The situation of frank communication in the English family discourse is treated as a model of interaction of the family members
with the dominant strategy of frankness, which is realized by discourse tactics, focused on the sincere communication without any
secrets according to their asymmetric relationships.
The strategy of frankness is realized with the asymmetric interaction of parents and children with the descending role vector
HEAD → DEPENDENT is realized by the addresser in the dominant position of HEAD with the help of the tactic of prohibition
using:
1) affirmative constructions of the general character (47 %):
Daughter: ‘Why don’t I go to school?’ I asked her. I was curious about school because my mother always called it a Breeding
Ground.
Mother: ‘They’ll lead you astray,’ was the only answer I got (J. Winterson).
The tactic of prohibition in the given fragment is realized with the help of the Maxim of number (make your speech as
informative as it’s required; do not make your speech more informative than it’s required). In the case, when the speaker does not
want to work out details of the communication, he or she uses the laconic reply. An addresser-mother in the position of the HEAD
has no wish to explain openly to the addressee why the latter doesn’t go to school, so she uses an affirmative construction of the
general character «They’ll lead you astray», which realizes the tactic of prohibition;
2) imperative constructions (53 %):
A) constructions with negation:
Parents, accustomed to the position of the HEAD, can’t change the usual role and communicate on equal terms as partners.
Mother: ‘There’s a boy at church I think you’re keen on.’
Daughter: ‘What?’ I said, completely mystified…
Mother: ‘It’s time,’ she went on, very solemn, ‘that I told you about Pierre and how I nearly came to a bad end. Lord forgives
me, but I did it. So just you take care, what you think is the heart might well be another organ… Don’t let anyone touch you Down
There,’ and she pointed to somewhere at the level of her apron pocket.
Daughter: ‘No Mother,’ I said meekly, and fled (J. Winterson).
At first the act of communication is developed as a revelation of the addresser to the addressee-daughter: the mother tries to
have the position of a partner, that is expressed by the construction «it is (high) time», but in the end the speaker starts to give the
© O. Brovkina, I. Karpenko, A. Melaj, 2015
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instructions expressed by the imperative construction with the negation «Don’t let anyone touch you Down There», «So just you
take care». «The direct control of the actions is achieved by the discourse that has imperative pragmatic functions, for example, the
usage of orders, threats, restrictions...» [9, p. 57]. The speaker reverts to the usual position of the HEAD with the prohibition tactic
in the communication with the daughter. The submission of the addressee, in return, is realized by the word «no», which means an
agreement, and a proxemic non-verbal component «I <…> fled»;
B) constructions of explicit imperative semantics:
Daughter: ‘Then lie down an’ rest yourself,’ Kate said. ‘Even Houston Lamont says you’re a sick man.’
Father: ‘Aye, I may be sick,’ Stalker said. ‘But he’s scared, scared t’bloody death – at last.’
Daughter: ‘Lie down,’ Kate said. ‘You look terrible.’
Still chuckling, Alex Stalker lay back (J. Stirling).
The greatest failing of the stereotypization is that «people are inclined to see what they want, and not to notice other things,
which aren’t up to realities» [1, p. 58]. The same happens to the stereotypical family positions of parents and children. In the
communication children have the position of the HEAD and mother\father – the position of the DEPENDENT. The dialogue of
the speakers dissipates the stereotype of age domination: addresser-daughter has the position of the HEAD that uses the tactic
of prohibition, expressed in the advice form by the imperative construction of explicit imperative semantics repeated twice «Lie
down». Such a tactic is strengthened by the affirmative construction with the combination of verb and adverb – «You look terrible»,
realizing the strategy of frankness. The speaker, who recommends, situationally has a higher status position; the one who is
recommended to is in the worth situation; an adviser expresses a positive attitude to the one, who needs advice [12, p. 286]. The one
to whom a piece of advice is used should put up with the role of the subordinate, and is obligated to agree with the confirming part
of advice and should react on advice. [10, p. 141-142]. The speaker-DEPENDENT reacts non-verbally on the advice-prohibition
«Still chuckling, Alex Stalker lay back».
Structural-semantic and pragmatic peculiarities of frankness strategy realization is manifested by the speaker in the subordinate
position of the DEPENDENT by:
1) interrogative constructions (37%):
Daughter: ‘Mam, do I have to go?’
Mother: ‘Of course you do!’ (L. Andrews).
A stereotype is that parents must have the positions of the HEAD, and children – the position of the DEPENDENT. The
discourse fragment certifies the above-mentioned point of view. Mother-speaker has the position of the HEAD in communication
with her daughter-addresser; in return, daughter has the DEPENDENT position and uses a tactic of request, which is expressed by
general question with the verb of necessity «Do I have to go?»;
2) affirmative constructions with lexical and grammatical reiteration (46%):
The emotions’ expression in the communicative situation of frank communication should be exact and clear. The expression is
poor or false if it leaves uncertainty in the expressed feeling. Intensity of the emotional expressing can be gained in two ways: by
quantity and quality. Qualitative intensity is in the choice of the stronger word out of the synonyms; quantitative intensity is in the
reiteration of the word, which has an emotional connotation [8, p. 22].
The discourse fragment, which gives information about the speaker`s disease, illustrates the usage of quantitative intensity of
feelings’ expression in the communicative situation of frank communication.
Daughter: ‘I... I... asked him if I would be all right to have... babies.’
Mother: ‘And?’
Daughter: ‘Oh, Mam! Mam! He said... he said I’d never be able to have babies now... Oh, Mam, I wish I was dead!’ (L.
Andrews).
Daughter-addresser, who is DEPENDENT, uses the tactic of gradual forcing by means of affirmative constructions with lexical
and grammatical reiteration «I» (twice), «Mam» (twice), «he said» (twice);
3) affirmative and negative exclamatory constructions with lexical reiteration (17%):
Daughter: ‘Oh, Mam! I’ve never been so... so... furious in my life!’ Daisy exploded once they were out of the cemetery.
Mother: ‘You’ve every right to be annoyed about that.’
Daughter: ‘Annoyed! Annoyed! Mam, I’m furious! He... he was taking her out on the town while I... Oh, I’m glad he’s dead!
He got what he deserved!’
Mother: ‘Daisy, that’s a wicked thing to say!’ Mary rebuked her strongly.
Daughter: ‘I don’t care, Mam! (L. Andrews).
Considering the reiteration as means of manipulation, it should be noticed, that only a definite type of reiteration can have an
effect of a nonliteral illocutionary act [11]. The tactic of gradual forcing in the communication with the HEAD-addresser is realized
by reiteration of definite words in exclamatory sentences «so... so», «Annoyed! Annoyed!», «He... he». Speech impact is used in the
communicative situation of frank communication with the aim to reach an agreement with the speaker.

Picture 1. «Means of realization of the strategy of frank communication
with asymmetric relations of parents and children»
Thus, the frankness strategy in the English family discourse with the addresser-addressee configuration «PARENTS–
CHILDREN» in the situations of asymmetric relations is realized by the HEAD with the help of the prohibition tactic; by
the DEPENDENT – with the help of the tactics of request and gradual forcing. Structural-semantic types of realization with
the configuration HEAD → DEPENDENT are affirmative constructions of the general character, imperative constructions
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(constructions with negation and constructions of explicit imperative semantics); with the configuration DEPENDENT → HEAD
– interrogative constructions, affirmative constructions with lexical and grammatical reiterations, exclamatory constructions with
lexical reiterations.
The explore prospects are studying of other communicative situations in the English family discourse.
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METHODISCHE HAUPTASPEKTE DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS
The main methodological aspects due to a foreign language lesson. The issue of foreign language lesson structure always
remains relevant requiring constant improvement as successful foreign language communication being a dominate task of a
foreign language learning process, depends on the choice of appropriate methods and application of methods and their successful implementation in the course of the lesson.
The article deals with the specifics of each type of speech activity and their implementation in a foreign language lessons;
practical ways of working with each individual aspect are demonstrated; correlativity positive impact of different types of
speech activity is determined.
According to four main traditional types of speech activities, such as reading, writing, listening, speaking, two additional
ones such as working with video and working with a dictionary have been identified. It is particularly important, as the experience proves there must be ability to work with a dictionary at the beginning level. It is highlighted that the tasks should be
selected and chosen carefully, considering the language aspect.
Nevertheless, currently, this approach is partly limited and obsolete. Recent studies indicate that foreign language communication is a complex multi component phenomenon. That is why the latest trends in foreign language teaching methods focus on the psychological aspects of language teaching and emphasize on the implementation of socialization function during language proficiency.
Therefore, language proficiency requires, on the one hand, knowledge and skills in the use of modern and effective methods of language teaching. On the other hand, the foreign language lesson structure assisting implementation of socialization
function is important.
Key words: audition, speaking, foreign communication, language teaching methods, language activity, language competence, writing, reading.
ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Основні методичні аспекти на занятті з іноземної мови. У статті розглянуто специфіку кожного виду мовленнєвої діяльності та особливості їх реалізації на занятті з іноземної мови; продемонстровано практичні прийоми
роботи з кожним окремим аспектом; визначено взаємопозитивний вплив різних видів мовленнєвої діяльності.
Ключові слова: аудіювання, говоріння, іншомовна комунікація, методика викладання іноземної мови, мовленнєва
діяльність, мовна компетенція, письмо, читання.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НА ЗАНЯТИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Основные методические аспекты на занятии иностранного языка. В статье рассмотрена специфика каждого
вида речевой деятельности и особенности их реализации на занятиях иностранного языка; продемонстрированы
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практические приемы работы с каждым отдельным аспектом; определено взаимное позитивное влияние разных
видов речевой деятельности.
Ключевые слова: аудирование, говорение, иноязычная коммуникация, методика преподавания иностранного
языка, речевая деятельность, письмо, чтение.

Die Frage nach der Organisation und Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts bleibt immer aktuell, weil die erfolgreiche
Kommunikation als Hauptaufgabe jedes Fremdsprachenunterrichts vor allem von den entsprechenden effektiven Methoden und
ihrer Realisation im Unterricht abhängt [1].
Das Ziel dieses Artikels ist die Hauptaspekte des Fremdsprachenunterrichts zu bestimmen, sie zu charakterisieren und die optimalen methodischen Tipps zu Unterrichtsaspekten zu geben.
Als Objekt der Untersuchung wird in diesem Artikel die Fremdsprachenmethodik betrachtet und unter dem Gegenstand verstehen wir die Hauptaspekte des Fremdsprachenunterrichts.
Eine der Hauptregeln der Fremdsprachenmethodik lautet: in jedem Unterricht müssen Übungen zu folgenden Sprachaspekten
vorhanden sein: Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen.
Unserer Meinung nach muss im Fremdsprachenunterricht noch ein weiterer Aspekt nicht unterschätzt werden – die Arbeit mit
Videos.
Man könnte auch behaupten, dass das Nachschlagen von Wörtern im Wörterbuch auch ein Teil des Fremdsprachenunterrichts
ist. Besondere Bedeutung erwirbt dieser Aspekt auf dem Grundniveau.
In diesem Artikel möchten wir unsere Aufmerksamkeit den oben genannten Aspekten schenken.
1. Das Lesen
Durch das Lesen kann man im Fremdsprachenunterricht auf Grund der entsprechenden Übungen das Sprechen und den Wortschatz trainieren, und auch das Gedächtnis und die Logik entwickeln.
Die Aufgaben beim Lesen können sehr verschieden sein. Die allgemeinen Tipps aber könnten so lauten:
Tipp 1. Man muss an Erfahrungen der Lernenden anknüpfen; Bilder beschreiben und interpretieren; Titel verstehen und Vermutungen über die Position des Textes anstellen; Schlüsselwörter verstehen.
Tipp 2. Beim erstmaligen Lesen muss man sich auf das Lesen und auf den Text konzentrieren und nicht auf die anschließenden
Fragen.
Tipp 3. Wenn ein Wort unbekannt ist, muss man den Text ruhig weiter lesen und versuchen den ganzen Text zu verstehen.
Tipp 4. Ist der Text bereits bekannt, dann kann man sich noch einmal die unbekannten Wörter anschauen. Man versteht meistens, worum es geht, wenn man den gesamten Text kennt.
Zum Tipp 4 würden wir extra ein paar Worte sagen. In den neuesten Lehrbüchern für DaF werden die Fragen zum Text so
formuliert: Welche Wörter sind Ihnen bekannt? Wie viele Wörter haben Sie verstanden?
Dieses Beispiel demonstriert sehr anschaulich den Zusammenhang der Fremdsprachenmethodik mit anderen wissenschaftlichen Bereichen (z.B. mit der Psychologie).
Das Lesen unserer Meinung nach ist einer der wichtigsten Bestandteile des Fremdsprachenunterrichts, weil es nicht nur das
Gedächtnis trainiert und den Wortschatz erweitert, sondern lässt sich auch als eine Art der Sozialisation in der Fremdsprache betrachten [3, c. 208–210].
2. Das Schreiben
Durch freie Textproduktion kann man den Wortschatz besser üben. Die folgenden Aufgaben sollten zur Anwendung des Wortschatzes zum Thema «Fit und gesund« beitragen:
– Beschreiben Sie das Bild (der Lehrer muss einige Bilder zum Thema im Voraus vorbereiten).
– Wie sehen die Personen auf dem Bild?
– Schreiben Sie Ihre persönliche Meinung zum Thema.
– Was verstehen Sie unter der Wortverbindung «fit und gesund«?
– Gebrauchen Sie die vorgeschlagenen Wörter und Wortverbindungen: gesundes Essen – Sport – verantwortungsvolles Benehmen – schädliche Gewohnheiten, abwechslungsreiche Ernährung – gesundes Schlafen – gute Stimmung – vitaminreich – körperliche Aktivität, aktiv – munter – frisch – lebenslustig – kommunikationsbereit – hilfsbereit.
Je nach der Anzahl der Teilnehmer und dem Sprachniveau kann diese Aufgabe in kleinen Gruppen oder selbstständig gemacht
werden.
3. Die Arbeit mit Hörtexten.
Vor dem Hören. Tipp 1. Es ist bei einer Höraufgabe nicht jedes Wort zu verstehen. Man muss sich auf den Inhalt konzentrieren.
Tipp 2. Es ist wichtig, sich vor dem Hören einige Gedanken zu machen. Man muss zuerst den Titel des Textes lesen und sich
zusätzliche Informationen anzusehen. Oft können diese Informationen Auskunft über den Inhalt eines Hörtextes geben. Man muss
es sich auch überlegen:
– Worum es im Text gehen könnte?
– Über welches Thema können die Personen sprechen?
– Was sind diese Personen?
– Wo könnten sie sein?
Das Thema und die Situation können helfen Vermutungen anzustellen, welche Wörter und Sätze im Hörtext gebraucht wurden.
Tipp 3. Es ist sehr wichtig, die Aufgabenstellung zum Text richtig zu verstehen. Was ist das Ziel des Hörens? – Das Ziel ist:
– eine bestimmte Information zu erhalten;
– sich einen Überblick zu verschaffen;
– etwas ganz genau und detailiert zu verstehen.
Während des Hörens. Tipp 1. Man muss sich während des Hörens konzentrieren:
– auf die bekannten Wörter;
– auf die Wörter, die man leicht verstehen kann, z. B. Zahlen, Adressen, Namen,
Uhrzeiten, Orte;
– auf die Wörter, die in der Muttersprache ähnlich klingen;
– auf die wichtigen Informationen, die die anschließenden Aufgaben richtig zu lösen helfen.
Tipp 2. Die Aufgaben müssen gut bearbeitet werden. Die Aufgaben können aus folgenden Gründen falsch oder nicht gelöst
werden:
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– der Wortschatz in der Aufgabe ist nicht ganz klar;
– es ist schwer, entsprechende Informationen im Hörtext zu identifizieren.
Tipp 3. Ist etwas im Text schwer zu verstehen, lohnt es sich nicht, lange darüber nachzudenken. Das stört die Konzentration
und weitere Lösung der Aufgaben.
Tipp 4. Der Text wird mehrmals gehört. Ist der Text bereits bekannt, und einige Aufgaben sind schon gelöst, kann man sich auf
fehlende Informationen konzentrieren.
Nach dem Hören. Nachdem man den Text noch ein weiteres Mal gehört hat, ist es an der Zeit die verbleibenden Aufgaben zu lösen. Gelingt das nicht, dann wäre es sinnvoll im Wörterbuch nachzuschlagen, um die Bedeutung der unbekannten Wörter zu finden.
4. Sprechen
Um den Prozess des Sprechens zu ermöglichen und die entsprechende Fertigkeit zu entwickeln, sind unserer Meinung nach
folgende Kenntnisse notwendig:
– Beherrschung des Wortschatzes zum angegebenen Thema;
– Grammatikkenntnisse, die der Niveaustufe entsprechen;
–Überwindung der Sprachbarriere.
Der Wortschatz ist der Grundstein des Sprechens. Wie lässt sich die Arbeit mit dem Wortschatz effektiv organisieren? Es gibt
verschiedene Methoden zur Wortschatzerweiterung, z. B.: a) Vokabeln zu sortieren und Wortgruppen zu bilden; b) passende Oberbegriffe für die Wortgruppen zu schreiben; c) den Wortschatz der Lektion zu bearbeiten, einige Oberbegriffe zu finden und diesen
Oberbegriffen die Unterbegriffe zuzuordnen; d) eine Wortschatzkartei zu machen [5].
Tipp 1. Man muss möglichst mit einfachen Sätzen sprechen. Die komplexen Strukturen brauchen mehr Konzentration auf die
Grammatik.
Tipp 2. Man muss während des Sprechens mehr auf den Inhalt, als auf die Grammatik achten. Fehlt dem Sprecher bei der
Kommunikation das Wortgut, dann wird die Verständigung sehr erschwert. Grammatische Fehler führen ihrerseits selten zum
Missverständnis.
Tipp 3. Die Anwendung der sogenannten «Kompensationsstrategien«. Ist ein Wort entfallen, dann wäre es gut, Gestik, Mimik,
Beschreibungen zu benutzen.
Tipp 4. Man muss sicher, deutlich, laut sprechen.
5. Die Arbeit mit Videos.
Die Arbeit mit Videos ist beim Fremdsprachenerlernen sehr wichtig. Dabei werden verschiedene Fertigkeiten trainiert: das
Hörverstehen, die Aussprache, visuelles Verständnis, logisches Verständnis.
Vor dem Videoanschauen. Die Vorstufen vor dem Hören und vor dem Videoanschauen sind fast identisch. Das Hören kann als
Teil des Videos betrachtet werden.
Tipp 1. Man muss zuerst den Titel des Videos lesen und sich das Bild (sofern vorhanden) anzusehen. Oft können diese Informationen Auskunft über den Inhalt eines Hörtextes geben. Man muss sich auch überlegen:
– Worum es im Text gehen könnte?
– Über welches Thema können die Personen sprechen?
– Was sind diese Personen?
– Wo können sie sein?
Das Thema und die Situation können helfen, Vermutungen anzustellen, welche Wörter und Sätze im Video gebraucht werden
könnten.
Tipp 2. Arbeitsanweisungen zum Video müssen aufmerksam gelesen werden. Die Aufgabe wird oft folgenderweise formuliert:
– Richtig oder falsch?
– Wählen Sie eine richtige Antwort (manchmal sind einige Antworten richtig).
Dann werden die Sätze gelesen, aber man muss im Moment auf die unbekannten Wörter nicht achten.
Während des Videoansehens. Tipp 1. Man muss sich auf a) die bekannten Wörter konzentrieren, b) die Wörter, die man leicht
verstehen kann, z. B. Zahlen, Adressen, Namen, Uhrzeiten, Orte, c) die Wörter, die in der Muttersprache ähnlich klingen. Das heißt,
dass die Arbeitsform während des Hörens und des Videoanschauens identisch ist. Das sind sprachliche (oder verbale) Signale, die
für die Arbeit mit dem Hörtext genügend sind.
Wie schon oben erwähnt, enthält die Arbeit mit Videos sowohl verbale (od. sprachliche), als auch nichtverbale (od. nichtsprachliche) Signale. Zu den nichtsprachlichen Signalen gehören: Mimik, Gestik, Emotionen, Bilder, die weitere zusätzliche Informationen geben.
Nach dem Video. Tipp 1. Die Aufgaben werden gelesen und gelöst. Es könnte sein, dass nicht alle Aufgaben gelöst werden
können. Entweder sind einige Wörter in der Aufgabe unbekannt, oder das Video enthält neue Wörter.
Tipp 2. Das Video wird zum zweiten Mal angesehen. Beim zweiten Sehen können einige Wörter oder Informationen auffallen,
die vorher nicht beachtet wurden.
Tipp 3. Nach dem zweiten Ansehen des Videos müssen die verbleibenden Aufgaben gelöst werden. Falls es nötig ist, müsste
die Bedeutung der unbekannten Wörter im Wörterbuch nachgeschlagen werden.
6. Das Nachschlagen im Wörterbuch
Um die Arbeit mit einem Text, egal ob es ein Hörtext oder ein Video ist, erfolgreich zu gestalten, wird oft selbständige Arbeit
mit einem Wörterbuch vorgeschlagen. Das Wörterbuch kann helfen einen Text besser zu verstehen und sich besser auszudrücken.
Das Wörterbuch kann auch ein einziger Ratgeber sein, um die richtige Bedeutung des Wortes herauszufinden. Aber in der Tat ist es,
dass die Studenten zu Beginn eines Fremdsprachenstudiums mit dem Wörterbuch kaum umgehen können [6].
Hier sind einige Tipps für das effektive Nachschlagen von Wörtern im Wörterbuch.
Strategie 1. Das deutsche Alphabet gut zu beherrschen. Je besser man das Alphabet beherrscht, desto schneller findet man ein
Wort im Wörterbuch.
Aufgaben:
1. Ordnen Sie die Buchstaben m, k, f, u, z, a, y, s, e nach dem Alphabet.
2. Ordnen Sie die Wörter Dach, Buch, Katze, Telefon, Wort, Kaffee nach dem Alphabet.
3. Ordnen Sie die Wörter Tasse, Tuch, Tag, Teller, tüchtig, tragen, täglich, Tisch, Tau, nach dem Alphabet.
4. Ordnen Sie die Wörter Tischtuch, Tischdecke, Tischtennis, Tischlampe, Tischbesen, Tischbesteck, Tischdekoration, Tischbeleuchtung nach dem Alphabet.
Strategie 2. Möglichst viel Information über die Wörter sammeln.
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Aufgaben:
1. Welche Informationen stehen in der Regel nach den Verben?
2. Welche Informationen stehen in der Regel nach den Substantiven?
3. Welchen Artikel hat das Wort?
4. Wie erkennt man trennbare und untrennbare Vorsilben?
5. Wie lautet die Pluralform des Wortes?
6. Mit welchem Hilfsverb wird das Verb im Perfekt gebraucht?
7. Steht die Präposition durch mit dem Akkusativ, Dativ oder Genitiv?
8. Welche Rektion hat das Verb?
Obwohl Grammatikvermittlung kein Thema dieses Artikels ist, möchten wir einige Gedanken zum Thema Grammatiklernen ausdrücken. In der Methodik des Fremdsprachenunterrichts gibt es immer neue, oft alternative Tendenzen zu verschiedenen
Sprachaspekten. Das zeugt unter anderem davon, dass die Sprache lebendig ist und sich immer weiter entwickelt.
Hier die neuen Tendenzen in der Grammatikvermittlung:
1. Grammatik muss in kleinen Portionen gelernt werden.
2. Die Wörter muss man auf dem Grundniveau mit bunten Stiften schreiben.
3. Man muss zuerst Possessivpronomen und erst dann den Artikel lernen; DER, DAS, DIE, DIE ist die richtige Artikelfolge [2; 4].
Es ist nur eine der existierenden Meinungen, aber wir finden diese Tendenz fraglich, weil der Artikel unserer Meinung nach der
Hauptbegriff und der Grundstein der deutschen Sprache ist.
Z u s a m m e n f a s s u n g:
I. Alle Komponenten eines Fremdsprachenunterrichts lassen sich in 2 Gruppen teilen: Hauptkomponenten und Nebenkomponenten.
Zu den Hauptkomponenten gehören: Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen.
Zu den Nebenkomponenten gehören: Arbeit mit Videos und das Nachschlagen von Wörtern im Wörterbuch.
II. Alle Komponenten eines Fremdsprachenunterrichts sind eng sowohl miteinander als auch mit anderen Disziplinen verbunden und sind untrennbar. Man kann z. B. das Hören trainieren, indem man sich ein Video ansieht. Und das hilft gleichzeitig den
Wortschatz zu beherrschen. Der Wortschatz lässt sich seinerseits durch freie Textproduktion üben und wiederholen.
III. Das Ziel jedes Fremdsprachenunterrichts ist nicht nur die Vermittlung der lexikalischen und grammatischen Kenntnisse,
sondern auch die Erwerbung der Sozialkompetenz. Diese Tatsache muss im Grunde jedes Unterrichts liegen.
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A «MAKEUP» OF FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN ХХІ CENTURY
This article attempts to focus on a set of the 21st century basic building blocks needed for education process in regard
to the second language acquisition which have been measured, supported by quality research, that illustrate a broad range
of assessment approaches done by leading scientists in the field of education in the last years and subject to improvement
through teacher actions.
The article is intended to acquaint all those who are engaged in the field of education with the current state of 21st century
competencies assessment, and offer some guidance to help educators compare measures and implement an assessment system.
It discusses the issues of language policy that take place nowadays.
Keywords: «postmodern» society, second language acquisition, competencies, list of core subjects and 21st century
themes, «program design».
«МОДЕЛЬ» ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ У ХХІ СТ.
У статті здійснено спробу стисло, однак максимально аргументовано дослідити базові складові сучасного процесу навчання у вищій школі, зокрема його ланки іншомовної освіти. Проаналізовано кожну окрему складову та
запропоновано певні аспекти, які є сьогодні вкрай важливими для позитивної динаміки означеного процесу; проілюстровано широкий спектр способів та підходів евалуації, досліджених провідними вченими у галузі іншомовної
освіти в останні роки.
Стаття має на меті ознайомити усіх, хто є безпосередніми учасниками навчального процесу, з поточним станом
розвитку ланки іншомовної освіти на початку третього тисячоліття; пропонує певні рекомендації педагогам з метою
порівняння способів системи оцінювання. Стаття обговорює питання мовної політики, які мають місце нині.
Ключові слова: сучасне постмодерне суспільство, іншомовна політика, компетенції, перелік ключових предметів та тем навчання у 21 столітті, «програмний макет (розробка, каркас).
«МОДЕЛЬ» ЯЗЫВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 21 ВЕКЕ
В статье сделана попытка кратко, однако наиболее аргументировано исследовать основные составляющие
современного учебного процесса в системе высшего образования, включая его составляющую – языковую отрасль.
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Проанализировано каждый отдельный компонент и предложено некоторые аспекты, которые особенно важны для
положительной динамики процесса обучения; проиллюстрировано широкий спектр способов и подходов оценивания,
разработанных ведущими учеными в области иностранного языка в последние годы.
Статья призвана ознакомить непосредственных участников образовательного процесса с текущим состоянием управления образования иностранных языков в начале третьего тысячелетия; предлагает конкретные рекомендации для учителей с целью сравнения способов системы рейтингования. В статье рассматривается вопросы о
языковой политике, имеющие место в настоящее время.
Ключевые слова: современное постмодерное общество, образование в сфере иностранного языка, компетенции,
ключевые вопросы и темы в XXI веке, «программный макет (разработка, каркас).

Stating a problem
Today as never before, the society needs educational excellence. This strong necessity is caused by the globalization of the
economy, increasingly diverse and interconnected populations, and rapid technological change that are posing new and demanding
challenges on the individuals and societies alike. The educators are wrestling and rethinking what knowledge and skills students
will need for their success and the educational strategies required for all children to achieve them. And there is also widespread
consensus, however, that the education systems are failing to adequately prepare all students with the essential 21st century knowledge and skills necessary to succeed in life, career and citizenship.
The rationale of the article
With this philosophy in mind we see the strong necessity to analyse the current state of affairs regarding to education, more precisely to the learning and teaching of foreign languages in the 21st century: what should all the participants of educational process
either a student, or a lecturer, or the university administration keep in mind nowadays. This article is going to discuss separately all
the essential points of the entire educational process.
Overviewing the material
The first component of the entire complex system we are to examine firstly is society. Social scientists working in the field of
education have identified a number of aspects which they suggest will typify «postmodern» society. These characteristics with the
advent of the era of globalization are relevant everywhere and these are to be accounted while elaborating the educational process
in the 21 century. To the most significant aspects of a «postmodern» society we refer [1; 3; 5]: 1) a fragmented society: a society
divided into smaller «communities» which extend across national borders (The notion of a «culture» will be replaced by «cultures»
– in which meanings, customs, habits, and references will vary considerably, even within the same geographical area.); 2) decline
of national government: globalization as a dominant feature, limits the power and relevance of national governments. Supranational
governments and businesses will exercise greater influence; 3) rapid (dis)appearance of jobs: technology causes the disappearance
of many types of jobs, but also the emergence of new ones; and here, making choices, decisions and adapting will be essential;
4) spread of «the market»: the force of the market is evident in all spheres of life: education, health care, religion, the family, etc.
Globalization will also lead to standardization in the market; 5) influence of electronic media. Electronic media dominate as the
principal means by which people receive information and spend their leisure time. Electronic media far outweigh.
If to speak about the second component and that is, in our case, the so called «portray of the 21st century student». It is not
simply a wish or purely personal will to try to understand the modern youth, but it is viewed at present as a «duty» of a teacher
that is – to be aware of the process that take place within the educational process one of the main «hero» of which is a :modern»
student. Thus, the findings revealed via countless scientific researches show that «the portray of the 21st century student» has the
following characteristics [3; 4; 5]:
• Students do not want to be bound by traditional schedules; they do not necessarily want to sit in a classroom to learn or in an
office to work. Instead, they prefer to use technology to study at any time of the day or night, telecommute from anywhere in the
world and define «balance» in their own individual ways.
• Students like choice. In project-based environments, they use technology to complete tasks in new and creative ways. Their
need for alternative methods to complete tasks presents challenges when using traditional measurements to define productivity.
• Students are group-oriented, social and inclusive. They have been taught to be tolerant of all races, religions and sexual
orientations. Relentlessly exposed to the world via the media, they constantly network socially. They use the Internet to search for
information worldwide and use hypertext links to divert from original searches and learn about new subjects. They are highly collaborative; sharing what they learn with others.
• Students think differently and they are practiced users of digital technology. ICT is the part of their lives; technology itself
is not amazing to modern students. Former generations first try to understand how a new technology works, this generation of the
young does not marvel at it; they simply accept technology, adapt to it and use it.
• Students are more likely to take risks. They share a common mentality: «If this doesn’t work out, I’ll try again.» Some found
wealth as a result; others tried and tried again. Their parents do not think this way and are not as likely to take repeated and similar risks.
In this context, as well, we see the apparent need to give a brief analysis of the «the 21st century teacher» characteristics as they
initially substitute the key integrals in the complex system. First of all, the findings have stated that today’s teachers are more educated and experienced than teachers of the past; more than half hold advanced degrees, and have fifteen years or more of experience
and today’s educators share the following characteristics [1; 4; 3]:
• They are taken out of their comfort zones by new technology meaning that it forces and requires teachers to play more of a
facilitator role − rather than a more directive or authoritative one. This new role conflicts with traditional teaching methods and
requires teachers to step back and allow learning to happen without their hands-on direction.
• They work in environments where professional development is underemphasized and undervalued by their employers.
• They need support and planning time. The number one reason teachers experience dissatisfaction with their jobs, causing
them to either leave their profession or transfer to other fields of employment, is lack of planning time.
Speaking of the foreign language teacher or educator, it is important to highlight the competencies that ensure positive learning
outcomes for students in this field. These include: 1) successfully aligning technologies with content and pedagogy and developing
the ability to creatively use technologies to meet specific learning needs; 2) aligning instruction with standards, particularly those
standards that embody 21st century knowledge and skills; 3) balancing direct instruction strategically with project-oriented teaching methods; 4) applying child and adolescent development knowledge to educator preparation and education policy; 5) using a
range of assessment strategies to evaluate student performance and differentiate instruction (including but not limited to formative,
portfolio-based, curriculum-embedded and summative); 6) participating actively in learning communities; tapping the expertise
within a school or school district through coaching, mentoring, knowledge-sharing, and team teaching; 7) acting as mentors and
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peer coaches with fellow educators; 8) using a range of strategies (such as formative assessments) to reach diverse students and
to create environments that support differentiated teaching and learning; and 9) pursuing continuous learning opportunities and
embracing career-long learning as a professional ethic.
In the light of our research we also will try to shed the light on the list of core subjects and 21st century themes. So, the list
includes English, reading or language arts, world languages, arts, mathematics, economics, science, geography, history, government and civics. In addition to academic subject areas, 21st century interdisciplinary themes are equally important in promoting
understanding of academic content at much higher levels. These themes include [3; 4; 5;]: global awareness (understanding global
issues, other nations and other cultures); financial, economic, business and entrepreneurial literacy (knowing how to make economic choices, understanding the role of the economy in society); civic literacy (learning how to participate effectively in civic
life; exercising the rights and obligations of citizenship); health literacy (obtaining, interpreting and understanding basic health
information and services; understanding preventive physical and mental health measures); environmental literacy (demonstrating
knowledge and understanding of the environment and the circumstances and conditions affecting it; taking individual and collective action towards addressing environmental challenges).
The entire «picture» on the discussed issue will not be complete if we don’t discuss the skills that are often cited when referring
to 21st century skills. So, they include: critical thinking and problem solving (effectively analyse and evaluate evidence, arguments,
claims and beliefs; solve different kinds of non-familiar problems in both conventional and innovative ways); communication
(articulate thoughts and ideas effectively using oral and written communication skills in a variety of forms and contexts); collaboration (demonstrate ability to work effectively and respectfully with diverse teams); creativity and innovation (use a wide range
of idea creation techniques to create new and worthwhile ideas); information, media and technology skills; information literacy
(access and evaluate information critically and competently; manage the flow of information from a wide variety of sources); media
literacy (understand both how and why media messages are constructed; create media products by understanding and utilizing the
most appropriate media creation tools, characteristics and conventions); ICT literacy (use technology as a tool to research, organize,
evaluate and communicate information); life and career skills (Today’s life and work environments require far more than thinking
skills and content knowledge); flexibility and adaptability; initiative and self-direction; social and cross-cultural skills; productivity and accountability; leadership and responsibility.
And the last thing we are to analyse is correlated with «program design». Program re-design is one of the most vital aspects of
a 21st century educator preparation initiative. Accreditation requirements, state standards; and professional teaching standards add
additional layers to the challenge of integrating skills more purposefully into a program and its curriculum, instructional models; and
assessments. There is a growing consensus around and evidence to support common fundamentals of an effective educator preparation
program. Thus, they include the following aspects [1; 2]: 1) coherence: the use of themes, topics, projects to bind lessons together and
provide coherence and a deeper focus and understanding; 2) significant content: the selection of content that is worth learning and
thinking about, which does not trivialize significant issues or make trivial things seem important; 3) decision-making in the classroom:
a structured plan for actively involving students that aims in making decisions in the classroom; and taking on more responsibility for
what happens in their lessons; 4). use of students’ intelligence: the use of a particular set of exercises which require thinking, beyond
memory retrieval or repetition, and involving students in hypothesizing, negotiating, planning, and evaluating; 5) cultural understanding: tasks and texts which require students to look through the eyes of others, to learn the relative nature of values, to understand why
people in different contexts think and do different things; 6) critical language awareness: to view all language use critically, that is,
to look beyond the surface meaning and ask questions like «Why are they saying that?» «What is not being said?» and «Who benefits
from what is being said?» Certainly, the nature of the questions can be deeper than those stated or mentioned above.
Clearly this is just a tiny sampling of the types of thinking and writing that is being done on the issue of language teaching and
learning in this era of globalization. But it is an important area of inquiry as so much of who we think we are is bound up in the
languages we speak, the languages we choose to learn, and the languages we use to describe ourselves.
Summary
In order to cope with these impacts of globalization on education, alternative directions are needed. Education policies and
reform designers need to pay closer attention to the issues that have been suggested by many of the leading thinkers of educational
development. We all need to be prepared for new world realities such as sustainable ecologies or knowledge economies.
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SYSTEM ASPECTS OF TERM DEFINITION
The article deals with the linguistic nature of the term defining by its belonging to a special language. It is proved that
semantic definition of term is obtained not only by its definition but by its association with terminological field. The necessity of
taking into account term interaction with object (subject) or system of objects, concept and subject & logical relation between
concepts researching the term was revealed.
It is obviously necessary to point out its specific functions and confrontation with the object, concept and subject and
logical relations between the concepts when you determine the term. Thus, term is correlated with the relevant notion word
(word combination) which forms system relations with other words corresponding to other notions of this scientific branch
and creates with them terminological system.
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These statements make us do the following steps. They make us to analyze the peculiar linguistic aspects of formation,
structure and functioning of terminological units. Among the main tasks of modern linguistics, both theoretic aimed studying
of peculiarities as well as common features of structure, ways and models of formation of terms, and purely practical aimed
to the elaboration of methods, ways and recommendations concerning the problem of creation and translation of terms, the
special interest is involved within the questions of research of specific development aspects for certain wide range of terminological systems. The main stress should be placed here on the problem of term semantics and changes in their meaning in
different terminologies.
Keywords: term, terminological field, extralinguistic factor, semantic interaction.
СИТЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА
У статті йде мова про лінгвістичну природу терміна, яка визначається його приналежністю до спеціальної
мови. Доведено, що семантична визначеність терміна досягається не тільки завдяки його дефініції, але й за рахунок його приналежності до термінологічного поля. Показано необхідність врахування співвідношення терміна з
об’єктом (предметом) чи системою об’єктів, поняттям та предметно-логічними відношеннями між поняттями
при вивченні терміна.
Ключові слова: термін, термінологічне поле, екстралінгвістичний фактор, семантична взаємодія.
СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА
В статье идет речь о лингвистической природе термина, которая определяется его принадлежностью к специальной речи. Доказано, что семантическая определенность термина достигается не только благодаря его дефиниции, но и за счет его принадлежности к терминологическому полю. Показана необходимость учета соотношения
термина с объектом (предметом) или системой объектов, понятием и предметно-логическими отношениями между понятиями при изучении термина.
Ключевые слова: термин, терминологическое поле, экстралингвистический фактор, семантическое взаимодействие.

Widely spread in modern linguistics considerations about the necessity of guiding interference into the process of scientific
terms’ formation limit to some extend the importance of problems lying in the sphere of lexical and semantic relations within termsystems as well as the identifying of terms’ characteristics. The system of terms being a subsystem of natural language develops in
accordance to the same laws and comes through the same historic and social changes. The task, thus, assumes the detailed research
of regularities and peculiarities of origin and development of term-system. In modern linguistics there are different approaches to
a term, its nature, location of terms in a language lexical system.
The extra difficulty of the situation is determined with the absence of universal definition for the notion term. Ex-Soviet linguistics used mainly the operative definition suggested by T. Kandelaki: «...under term we understand a word or a set expression which
demands the construction of definition for identification of its meaning in a certain system of notions» [5, p. 7]. Hence, notion term
(like common word) should be regarded as a language unit which possesses both defining and defined aspects. One could hardly
know what this or that language form identifies but simultaneously has clear idea about the notion and derives the form representing it. It is remarkable that the define aspect of a term is supplied with a definition alongside with other defined ones representing
the same scientific sphere. This means it is impossible to study any term in isolation [10, pp. 128-129]. Thus, term is always a part
of semantic junctions within corresponding field, an element of integral structure which can be represented by scientific, practice,
or technical language.
It should be also stated that in late 60-s the professionalisms and terminoids were discovered and defined as lexical units
belonging to language for special purposes. Their status, however, is likely to be defined via comparison with a term – the main
special lexical unit [3, p. 26]. The latter, in tern, was viewed up to mid-seventies under prism of its relations with common word
because one could hardly define a term without establishing its links with common stratum of vocabulary. Some scholars had attempted to oppose them and declared a term to be non-lexical unit [6], others tried to identify it as a member of common stratum.
Later researchers agreed to distinguish a term as a word or word combination that is connected with the corresponding notion
which, in turn, belongs to a certain sphere of knowledge. The difference in understanding of a term among linguists and professionals resulted in some trends to oppose terms and common vocabulary. The existence of special vocabulary being representatives of
pure terminology (i.e.: depreciation, equation, secularization, ad valorem, adequacy, contemrpaneous), and those which formally
coincide with common stratum (ceiling, floor, check, clean, gap, run). Any type can prevail in a certain terminology.
Thus, in any terminology one can spot a number of lexical units belonging both to casual and professional language – so called
«consubstantional» terms which hamper the identification of special lexicon [1, p. 39]. That is why the most research projects start
from the attempts to provide an answer on question: is term a common or peculiar word? The ambiguity of the problem’s solving
being essential for the understanding of linguistic nature of a term introduced two approaches to its study:
1) terminology is viewed as a constituent part of vocabulary;
2) terminology is an independent stratum of vocabulary (alongside with local dialects, slangs etc.).
V. Danilenko suggests that terminology is apt to lose considerably its functional peculiarity as the criteria of its assessment
are being subdued if someone attempts not to differentiate terms and common vocabulary. On the contrary, the opposition of the
latter provokes the misrepresentation of common linguistic processes embracing terminology as well [4, p. 41]. Into the bargain,
the existence of terms originally descending to common vocabulary is certain, and the process of such borrowing is regarded to be
one of the main routes of term-building. Therefore we evaluate terminology as a special dynamic stratum of common vocabulary
which obeys to general linguistic laws, though the construction of terminological notions i.e. their semantic structure is formed
under the influence of extra-linguistic factors. So it is necessary to apply different approaches to a term due to the aspect which is
being investigated.
During the last decades of 20th century there appeared the considerable number of term’s definitions (V. Danilenko refers on
19 definitions [4], B. Golovin – 7 [2]). The mentioned authors point out that the number of term’s definitions seems not to provide
their sufficiency – currently one can scarcely present the most precise definition meeting the whole range of scientific requirements.
The main reason for this is to be perhaps explained with discrepant cognition of a term as an object of analysis. The following are
the most typical definitions:
– term is a word or word combination (abbreviation) of natural language which defines the specific object assuming the availability of «certain requirements being peculiar for the classifying systems» [8, pp. 145-146];
– term is a nomination unit related to the corresponding notion. The latter is different to an image and «generally reflects the
reality by means of abstract thinking» [11, p. 32];
– term is a language sign representing the scientific notion of special or professional [12, p. 10].
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These statements reflect the versatile nature of terminological unit (term is a member of lingual lexical system, term is a
marker of special notion) and assume the investigation of linguistic and notional characteristics of a term. Besides, it is necessary
to establish the origin of a term for proper understanding of its categorical nature. It is historic and social essence of a term where
it is necessary to search for the features that give it such specific signs that separate the term from the literary word in general use.
There exist different approaches to the definition of terminological system. A number of researchers define terms as special
lexical units used only in professional sphere, while others consider that the main function of terms is the nomination of notions
possessing certain boundaries limited with their definitions which segregates the terminological units from the rest of words. The
interesting assumption is that any word during its first appearance was a term but it may not be such now [3, p. 31]. Despite its
grammar class (noun, verb) any word can become a term if it is capable to implement its system features: to nominate the special
notions as the elements of certain term system and, therefore, to enter in term system due to obtained features in the system.
In modern world the development of science has two contrary and simultaneously combined trends − the differentiation of
certain scientific directions and their integration. Thus, the structure of scientific branches is being contemporary complicated. At
the same time the cooperation of various research destinations is becoming extremely intensive and this reflects in the processes
taking place in terminological stratum of lexis. There is observed quantitative increasing of terms in the system whose structure
experiences the process of complication and the links between terminologies of different sciences are being strengthened [3, p. 35].
However, one could hardly find many attempts to investigate the formation of term system of a modern science as result of
semantic cooperation between a certain number of terminologies presented as its donors (constituents) and acceptors (accepting
systems).
The aim of suggested research is the investigation of branch structure of modern English-speaking financial terminology. The
branch structure of term system is defined here as a structure whose components are presented with terminological subsystems being the lexical base for certain specter of knowledge within relevant branch.
The glossary of research comprises 1028 financial terms selected from available dictionaries as well as economic manuals
compiled by known American and Canadian scholars such as Glenn Hubbard, Charles E. Maxwell, Serge Matulich and others. The
main criteria of segregation of terms from other lexical categories are the existence of definition and meaningfulness i.e. the reflection of minimal number of indications being sufficient for identification of corresponding notion in the term meaning. The criteria
for segregation of financial terms from others are: a) the appearance of term at least in two financial dictionaries or terminological
annexes to manuals (this demand refers to the fact that dictionaries comprise also the lexis of contiguous branches); b) the appearance of term in professional economic texts; c) the availability of relevant definition.
Finance as an economic category reflects the relations involving the formation and movement of money resources. They
implement two functions. The distributing function reveals itself during the distribution of gross national product as the creation of
money resources funds and their usage. The controlling function of finance is connected with their property to reflect quantitatively
the proportions i.e. the possibility to control the distribution of gross national product among corresponding funds and expenses on
legitimately assumed purposes.
The modern national and international financial systems include the number of various subjects. Thus, the financial terminology is also divided into certain terminological sectors. In accordance with professional publications, theoretic researches and manuals it comprises the terms of different structural subsystems of finance.
Owing to the aim of the research the first step should be presented as stratification analysis assuming the division of terminology into core and periphery. The core of terminology here is conventionally defined as an aggregate of terms strictly belonging
to the only terminology (in this case it is financial one). The periphery comprises the terms of dual nature i.e. belonging to other
terminologies alongside with financial (e.g. finance and taxation). The periphery consists of terms being either lent (by finance
terminology) or borrowed to other branches (from finance terminology). Therefore, the periphery, in turn, is divided into two parts
– accepting (including terms lent from other branches) and donating (including the terms borrowed to other branches from finance).
Here the terms acceptor and donor refer to financial term system.
Among of most important and numerous structural components of core there are terms of theory of finance: adverse selection, appreciation of currency, bubble; state finance: annually balanced budget, appropriation, budget deficit (surplus); enterprise
finance: current asset, derivative securities, disposable; corporate finance: dividend on arrears, earnings per share (EPS), effective
interest; banking business: failing bank, fedwire, forward transactions.
From linguistic point of view such division of financial terminology on subsystems is rather conventional as it is likely to deal
only with practical term usage by the specialists of corresponding financial direction. The terms of mentioned above subjects will
be considered as the core of financial terminology, i.e. such terminological units which genesis and functions are connected predominantly with fundamental parts of finance.
The terminology of finance has rather specific character in concern of quantitative distribution of terms between the stratums of
stratification structure. For example, we should compare the previous data with the ratios of donor stratum which includes already
the separate subjects of finance. They had appeared and developed from finance but currently they represent independent economic
entities such as taxation: ad valorem tax, capital cost allowance, double taxation; insurance: moral hazard, note insurance facility
(NTF), private mortgage insurance; and financial investment: open-end investment company, pass-through certificate, planned
investment.
Further analysis of functional spheres of terms and their definitions has indicated that the rest of financial terms from available
glossary are simultaneously the elements of those economic subjects they were lent from accounting & audit: account balance,
payment netting, permanent accounts; management: sectored disintegration, sources and uses statement, speculative attack; marketing: technical insolvency, standard of value, secured loan.
As the terms, like this, are simultaneously functioning in two terminologies and, additionally, are not considerably changed semantically, i.e. have the same definitions, they have to be regarded as representatives of contiguous branches or such which operate
with common set of terms. The segments of glossary intersection of these contiguous terminologies serve as linguistic base for such
specific economic subjects as financial management (segment of intersection of management and finance), financial accounting
(finance/ accounting & audit) and financial marketing (finance/ marketing).
Thus, extra-linguistic factor has noticeable influence on cooperation rate between terminologies of contiguous branches. This
cooperation is caused with practical necessity of creation of «hybrid» subjects, as in the case with financial management, financial
marketing and financial accounting, or for further specialization of certain system sectors (terminologies of taxation, insurance
and financial investment). From the viewpoint of parallel functioning of terms in contiguous branches there exist some reasons to
consider them common for economic terminology. The financial terminology itself should be regarded as complex stratification
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structure which includes the core and the periphery. The periphery, in turn, is divided into donor and accepting parts. The quantitative proportion of terms stratum distribution (core – periphery) has the following approximate appearance: (3:2).
The obtained data prove the fact that modern English-speaking financial terminology represents a complex term system which
includes 11 sub-systems. According to this, all available in glossary terms were divided due to their practical specialization into
corresponding categories. Further division of terms on stratification stratums was carried out in two stages. First of all, the genetic
factor was taken into consideration: purely financial categories of terms, both by their origin and functions were separated from
those terms which came to the terminology from contiguous branches (management, marketing, accounting & audit). The latter
were identified as accepting part of peripheral stratum because their introduction to the term system was pre-determined exceptionally by solving of practical tasks i.e. by extra-lingual factors. The vector of semantic cooperation here goes inside the system. The
rest of categories are differentiated by functional principle: the terms of insurance, taxation, and financial investment are included
into donor stratum where the semantic vector arrows outside of the term system.
Thus, the stratification of financial term system was elaborated on the base of semantic, genetic and functional principles. Core
terms (theory of finance, state finance, enterprise finance, corporate finance and banking business), despite certain specialization,
are forming the unified system of terminological units being linked to each other with both similar origin and remarkably relative
functions. The donor terms of peripheral stratum are connected to core terms only by common origin: they are quite independent
functionally as they represent separate economic subjects. The terms of accepting peripheral stratum, in turn, being just in functional relations with core terms, merely operate with financial notions.
The researchers of terminological nomination point out the fact that both common word under process of terminologization
and a term of any science under process of transterminologization can became the term of another subject sphere [10, p. 203). The
correlation of different term systems is the linguistic result of the fact that, in practice, there exist various links between scientific
and technical directions [7, p. 236]. This correlation in terminology is reflected with the process of transition of certain lexical units
from one term system into another. So, we can speak here about the fact of semantic cooperation between some term systems. The
main criterion of such cooperation should be regarded as availability of common terms with identical or similar meaning in two
and more terminologies.
Thus, the purpose of this stage of research will involve three steps: 1) investigation of semantic changes spotted in term after
transition from original terminology into new one; 2) calculation of semantic distance between term meanings in donor and accepting terminology; 3) interpretation and classification of obtained data.
We have already mentioned about the complex stratification and branch structure of English-speaking financial terminology.
Now there is necessary to define the ways of term-formation in the system. The core term can be formed by usage:
a. common scientific notions like rate, system, ratio etc.;
b. special scientific notions like multiplier, bias, consol;
c. transterminologization between subsystems of core stratum like capitalization, equity etc.
The peripheral term can be formed in the donor or accepting stratum as result of creation of hybrid subjects. To define the genesis of financial terms there was accomplished their vocabulary analysis in concern of usage of other systems’ terms as constituent
parts of financial terms:
e.g.: asymmetric information, deflationary bias, core banking, fidelity bond.
It was also found that they can represent entire terms:
e.g.: accelerator, perpetuity, general lien, maturity, proxy, accretion.
The common scientific term elements count 32 units, economic – 16. The rest borrowed terms and term elements (94) are
grouped into so called sporadic donors.
Here we have to define the nature of this phenomenon. Is the complete absorption of mentioned-above terms by financial term
system being an example of cooperation or formal usage of speech patterns with full amendment of meaning? At first, one should
reveal the system properties of the terms by means of net modelling method. The main advantage of semantic net lies in the fact it
allows investigating the lexis with the possibility defined with particular task: the subject of investigation can vary from a word up
to any group of words and even entire lexis. Moreover, while the study of a separate word, we retain the opportunity to take into
account all its links with an environment whose volume, in turn, one can establish freely. The environment can be represented both
with the nearest «neighbours» of a word or with unlimited fragment of lexis. Such opportunity is provided with the fact the net
fixes all lexical meanings and each meaning separately from one hand, and all direct and indirect links between the meanings. As
example E. Skorohodko presents the graph with the semantic net model for the noun діброва [9, p.4-6]. In term semantics we just
have to distinguish semantic components of definition and put them in the right order into the net model.
Financial term correlation has its «counterpart» in statistics and we can compare their definitions in both systems as well as
their semantic net models:
correlation *fin. – A measure of degree of statistical relationship between two financial variables;
correlation *stat. – A measure of degree of statistical relationship between two variables;				
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where:
level 0,1,2... – levels of semantic decomposition term meaning;
1; 0,5; 0,25... – coefficients of components of term semantic roots -- dn.
There are two semantic nets for the terms where the levels of decomposition and coefficients of term meaning components
are defined. It is obvious that the term correlation *fin has gained a new component of meaning [financial] during transition from
original (statistics) system of notions, and deepened the rate of level of semantic decomposition in comparison with correlation
*stat. The calculation of semantic distance between the meanings of two term is carried out according to the formula:

In the given example the rate of semantic cooperation is high because the semantic distance counts only 0,15. The possible
number of this ratio can vary from 0 to 1. Suppose, that terms A and B do not have common components in their net models, then:
1- (0+0) : 2 = 1 – 0 = 1.
And if the meanings of A and B are identical, then:
1- (1+1) : 2 = 1 – 1 = 0.
Thus, the rate of semantic cooperation is reversibly proportional to the semantic distance ratio. The ratio of semantic distance
between meanings of a term in donor and accepting term systems are:
«proxy *fin. / proxy *law» – 0,25;
«band *fin. / band *electr.» – 0,5;
«default *fin. / default *law» – 0,5;
«general lien *fin. / general lien *law» – 0,5;
«accretion *fin. / accretion *phys.» – 0,625;
«full disclosure *fin. / full disclosure *law» – 0,6875;
«circuit breaker *fin. / circuit breaker *tech.» – 0,75;
«fedwire *fin. / fedwire *comp.» – 1(common components are not available);
«legal list *fin./ legal list *law» – 1;
«straight line *fin./ straight line *math.» – 1;
«bubble *fin. / bubble *tech.» – 1;
«perpetuity *fin./ perpetuity *astr.» – 1;
«break-even point *fin. / break-even point *cricket» – 1.
Presented data only prove the fact of semantic cooperation between term systems of certain sciences and financial terminology. But they are of occasional nature and are not likely to be the sufficient proving for certain conclusions because, for example,
semantic distance between the meanings of juridical terms and their counterparts in finance system vary from 0,25 (proxy) to 1
(legal list), i.e. from high level to zero. Moreover, the certain numbers of terms like:
circuit breakers – interventions that are designed to restore orderly securities markets (fin. management);
straight line – a method of depreciation or amortization which amortizes an equal amount of an account every accounting
period (fin. accounting);
full disclosure – the accounting principle that requires financial reports to disclose fully all relevant information (fin. accounting);
experienced the process of transterminologization indirectly i.e. through the contiguous economic branches (management, accounting & audit) where S = 0, i.e. were absorbed without (or meaningful for semantic net) changes in definitions.
These facts suggest the assumption that term creation takes place first of all at the expense of cooperation of contiguous term
systems when, for example, we find in financial terminology 74 terms of marketing, 76 of management, 124 of accounting & audit.
Two branches here operate mutually with certain set of terms serving linguistic base for mentioned hybrid subjects. Beside the zero
way (S = 0) there are also other variants of contiguous branches cooperation:
solvency *fin. – ability to repay debts and obligations as they come due;
										
solvency *econ. – ability to pay one’s debt;
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where: S = 1–((0,5+0,25+0,125)+(0,5+0,25)):2 = 0,1875.
Thus, semantic distance in the pair «solvency *fin. / solvency *econ.» is equal to 0,1875. In other pairs illustrating the cooperation between financial and economic cooperation we obtained the following data:
«depreciation *fin. / depreciation *econ.» – 0,25;
«accrual *fin. / accrual *econ.» – 0,3125;
«syndicate *fin. / syndicate *econ.» – 0,5;
«prospectus *fin. / prospectus *econ» – 0,625;
«indicator * fin. / indicator *econ – 0,6875;
There was made no peculiar stress on either financial or economic specialization of pair members in order to simplify the
overall picture of semantic cooperation between economic terminology and its constituent part – financial term system. The main
thing is that such cooperation is existing though it is of different strength because S-ratio varies extremely (from 0,1875 to 0,75).
Does the semantic cooperation exist inside the term system itself? The previous research has claimed that modern Englishspeaking financial terminology is a complex structure containing 11 specialized detachments (branches) within it. The stratification
analysis was carried out in two stages:
a) purely financial terms forming a system core were separated from others;
b) the terms of peripheral stratum were grouped into donor (taxation, insurance, financial investment) and accepting part (financial management, marketing, and accounting) according to their etymology and functions.
Thus, the system core contains the terms of theory of finance, state finance, enterprise finance, corporate finance and banking
business.
The vocabulary analysis revealed that some core terms are functioning in different nuclear subsystems:
capitalization *TF (theory of finance) – total amount of authorized capital stock multiplied by par value;
										
capitalization *CF (corporate finance) – total amount of the capital of company divided into capital stock;

S=1–((0,25+0,25+0,125)+(0,25+0,25+0,25)):2=0,3125.
Semantic distance in the pair «equity *TF / equity *CF’’ counts 0,5. So, there is existing a semantic cooperation in core stratum. Its rate and volume is even more essential if taking into consideration the usage of some core terms as constituent parts of
others but the research of the problem is not enclosed so far.
The principal scheme of transterminologization within financial terminology is:
a) parallel term functioning in given and contiguous branches without changes in meaning;
b) overestimation of economic terms and obtaining of financial system characteristics with partial change of meaning;
c1) overestimation of sporadic terms and obtaining of financial system characteristics with partial change of meaning;
c2) overestimation of sporadic terms and obtaining of financial system characteristics with full change of meaning;
d) usage of term elements of contiguous and other terminological systems in the process of formation of terminological wordcombinations.
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The base of semantic field for financial term system is, alongside with common scientific and economic terminology, the terms
of fundamental subjects widely used in all stratification stratums. While the cooperation rate is pre-determined predominantly with
pragmatic and extralingual reasons, the usage of borrowed terms and term elements, beside the simple absorption of speech patterns, is also observed in the sphere of semantic derivation and transterminologization.
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GRAMMATICAL AND LEXICAL CORRELATION IN TRANSLATION: PAST PERFECT
In the focus of the present paper there are specific functional semantic features of the past perfect tense form of the
English verb in the translation process into Russian on the level of discourse. Due to the contrastive analysis grammatical and
functional-semantic characteristic correlations of he referred forms.
Key words: perfect, perfective, verb, tense, aspect, translation, transformation, correlation, contrastive analysis, speaker’s
factor, author’s factor, discourse.
Граматико-лексичні кореляції в перекладі: Past Perfect
Стаття присвячена функціонально-семантичним особливостям перекладу англійської минулої завершеної них
форми дієслова на російську мову. Завдяки контрактивному аналізу встановлені граматичні та семантичні кореляції зазначеної форми.
Ключові слова: перфект, перфектив, дієслово, час, вид, переклад, трансформація, кореляція, контрастивний
аналіз, площина мовця, площина автора, дискурс.
Грамматико-лексические корреляции в переводе: Past Perfect
Цель настоящей статьи – функционально-семантические особенности перевода английской прошедшей совершённой формы на русский язык. Благодаря контрастивному анализу определены грамматические и функциональносемантичекие корреляции указанной формы.
Ключевые слова: перфект, перфектив, глагол, время, аспект, перевод, трансфрмация, корреляция, контрастивный анализ, план говорящего, план автора, дискурс.

INTRODUCTION:
Users of any natural languages can express the concept of time with the help of various linguistic means: verb tense forms,
nouns, adjectives, adverbs, prepositions, and conjunctions with the common component ‘time’ in their semantics. The author while
writing can resort to any unit of the time conceptual system, though the author’s choice is limited by the functional style of the
language used by the character, and, of course, by his/her own intention. But the translator has no choice, primarily, he/she has
to follow the original text, and if units are absent in the target text they must be substituted by their semantic correspondences.
Then the translator must resort to the discourse in search of implicatures to avoid missing any bit of information of the source text.
Among the stumble points in the process of translation is the Past Perfect tense in the English original text and its transformation
into the Russian language.
The text selected for analysis is «The Associate» by John Grisham and the Russian translation «Юрист» by Юрий Кирьян. It
is a ‘professionally marked’ fiction novel, where several functional styles, real time, event time, and imaginative time are used to
underline discourse modes.
© V. Mykhaylenko, 2015
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The objective of our paper is a contrastive analysis of Past Perfect Tense forms functioning in the book «The Associate» by
John Grisham and their Russian correspondences. Contrastive Analysis is employed in this investigation to define the means of
expressing the ‘pre-past’ events in the original text and the ways of transforming past perfect tense form functions in the target text
[see: 6, p. 1–28]. The goal is is to contribute to the comparative and typological studies of the tense-aspect system of languages.
DISCUSSION:
Stanford Encyclopedia of Philosophy (2014) says that many languages have grammatical means to indicate the time when
an action or event occurs, or when a state or process holds. This phenomenon is called tense. In English, for example, adding the
morpheme -ed to the verb walk, to form walked, indicates that the event denoted by the verb occurred before the present time.
What is called aspect, on the other hand, deals with the internal constituency of actions, events, states, processes or situations. For
instance, it may indicate that an action is completed or still ongoing. English typically uses the -ing form of verbs to indicate ongoing processes.
There is Reichenbach’s famous distinction between speech time, event time and reference time. Apart from absolute tense,
where the reference point from which the location in time is evaluated is the present, there is also relative tense where the reference
point is not necessarily the present but may be given by context.
English and Russian are very different in particular the grammar systems showing significant variations. English has a fixed
word order, meaning is expressed Russian, on the other hand, conveys meaning largely through flections, and its word order which
is rather flexible. Due to these differences translation of Russian into English and English into Russian is a serious challenge. As far
as the tense usage, for instance, in the reporting mode is concerned the narrator uses the present tense forms to communicate state
of affairs contemporaneous to his own point of time and perfect tense forms, for instance, where we would have expected imperfect
tense forms if the narrative discourse mode had been used [7, p. 65–92].
There is still no agreement due to grammarians of different schools on the number of English tenses due to their way of perceiving «time» and «tense» on the one hand, and «tense and «aspect» on the other. Traditionalists such as George Philip Krapp (1936)
say that there are three tenses: present, past, and future in English, cf: Russian basic tense system [1, p. 72; 2, p. 94]. No matter of
critical attacks at CA the rationale for undertaking contrastive studies comes mainly from four sources: (a) practical experience of
foreign language teachers; (b) studies of language contact in bilingual situations; (c) theory of learning; and (d) translation.
If meaning is encoded in grammar, then grammatical categories are considered to code their semantic differentials, for instance,
number expresses ‘quantity’, first person expresses ‘speaker’, tense expresses ‘time,’ etc. And, English speakers, take all these correlations of grammatical and semantic features for granted, because they are imprinted in on the speakers’ subconscious level [see:
13, p. 150–155]. Evidently, the author of the original text resorts to his/her subconscious storage and receives, let’s say, past perfect
with the meaning of ‘pre-past.’ Consequently, the translator must follow the same way. But here comes the first stumble point – in
our case, the author’s language of the original text is English, but the language of the translation must be Russian: these languages
are known for their specific past tense systems. The only way out for the translator is to re-code the English specific Past Perfect
tense meaning into the Russian general Past Simple tense supplying the missing component with explicative (adverbials denoting
‘perfection’) or implicative means (distribution in context and discourse).
In the next paragraph we shall explore the translator’s decoding and re-coding the Past Perfect from English into Russian.
INVESTIGATION:
In the contemporary English grammar the Past Perfect tense
– denotes an action completed by a definite moment in the past. This definite moment can be expressed in two ways, either by
an adverbial phrase with the preposition by or by another action in the Past Indefinite.
The Past Perfect tense is used to transfer from a moment in the past to further past.
The Past Perfect tense can be used emphatically instead of the Past Indefinite in adverbial clauses of time when the speaker
wants to emphasize that the action in the principal clause only took place after the action in the subordinate clause.
The Past Perfect Inclusive denotes an action, which began before a definite moment in the past, had been going on for a certain
period of time and at that moment was still going on. Normally, the Past Perfect Continuous is used here and the Past Perfect Inclusive replaces it when the use of the Past Perfect Continuous is impossible [see: 9].
It is used in the first part of sentences with the conjunctions no sooner... than, hardly... when, scarcely... when; the
world order in such sentences is often inverted – the auxiliary verb had stands before the subject.
It can be used in combination with the Past Continuous when there are two actions, the first completed by a definite moment in
the past and the second which was going on at that moment (see: 12, p. 61 ff.]].
Further on we shall consider the Past Perfect functional semantics in the ST and its correspondence in the TT. A temporal
sequence is defined by Labov and Waltzky (1967) as a sequence of clauses whose order cannot be changed without changing the
inferred sequence the order of events in the original interpretations [5, p. 29–30]. So, the verbal sequence of clauses must match
the sequence of events. However, the Russian tense system distinguishes only three basic tenses, that makes the changes in the
sequence of events necessary [see: 11, p.1405–1412].
Sometimes there is a confusion between the past perfect and the past tense.
It is sometimes difficult to build exact rules about the situation(s) in which the past perfect is used and the purposes to which it
is put [12, p.92 ff.;.8, p. 97–113; 3;4]. The temporal structure of discourse makes use of the verbal tenses and time adverbials which
together may express the temporal-aspectual concept presented in discourse. The English past perfect constitutes a problem for the
translator because of the fact that it is marked for the ‘pre-past’. The translator tends to use adverbs of time or place which denote
past (see: Jan C. Catford et al, 1974), e.g.:
1.Marquis had broken every one of the few rules his coach tried to enforce.
В течение последних десяти недель и соответственно пятнадцати игр мальчишка умудрился неоднократно нарушить
те в общем-то немногие нормы, которые исподволь прививал команде тренер.
2. He’d done his community service, in this town anyway.
Свой общественный долг он выполнил – по крайней мере здесь, в Нью-Хейвене.
In sentence (1) the time of the action is not explicitly defined it is taken for granted that sportsmen know the period of duration, but the translator using Past Simple underling the completeness of the action and the adverb of time denoting past: В течение
последних десяти недель. In sentence (2) the translator indirectly specifies the time of the completed action using the name of
the town of his University studies: в Нью-Хейвене. From the original text it is understood that the last third year of his studies was
coming to an end, so the translator uses the Russian past tense and the adverb of place/time which implicitly is limited by the end
of his studies.
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3. They had become somewhat friendly.
За время стажировки Кайлу удалось установить с ним почти приятельские отношения.
Here the translator adds an adverbial phrase of time за время стажировки from singled out of the previous discourse to underline the Past Perfect ‘completed’.
In grammar the past perfect tense can be normally used alone denoting the earlier of two past actions, e.g.:
4. Kyle’s offer had been extended by Piedmont Legal Aid, and the clerkship was funded by a grant from a mammoth law firm
in Chicago.
Последнее предложение Кайлу было направлено от Пидмонтского центра юридической помощи, а финансировала его
весьма солидная фирма в Чикаго.
5. Kyle had no doubt that Wright and his gang had analyzed and memorized every second, every frame.
Макэвой не сомневался: Бенни и его подручные скрупулезно проанализировали каждый кадр, каждую секунду записи.
6. At the New Haven train station, Kyle boarded the 7:22 for Grand Central. He wore the better of his two suits, a plain white
shirt with an utterly boring tie, and black wing tips, and he carried a handsome leather attache case his father had given him last
Christmas.
Ступив утром на перрон, Макэвой сел в поезд, который в 7.22 отправлялся до Центрального вокзала Нью-Йорка. На
Кайле был лучший из двух его костюмов, белая рубашка с удручающе скучным галстуком и строгие черные ботинки. В
руке он держал элегантный кожаный атташе-кейс, подаренный отцом на прошлое Рождество.
In sentence (6) there is a succession of past events: (a) boarded, and the exact time is pointed out the 7:22 (train) (b) wore,
(c) carried and then (d) had given – the Past Perfect form in combination with the adverbial phrase denoting the exact time: last
Christmas
7. Ginyard and Plant and the other fake agents were long gone, and they had taken everything – files, computers, enlarged
photos, tripods, briefcases, boxes, folding tables.
Джинард, Плант и двое других так называемых агентов давно исчезли вместе с папками, компьютерами, фотографиями,
штативом и прочим реквизитом.
Here the translator omits the Past Perfect had taken and uses the perfective исчезли and the adverb long [see: 10, p.800-806].
The prepositional phrases denoting past time can also introduce the Past Perfect, e.g.:
8. After three days and many hours of talking, haggling, bitching, and threatening, Bennie Wright had finally left town.
После трех дней изматывающе долгих бесед, запугиваний и откровенных угроз Бенни Райт все же покинул НьюХейвен.
In sentence (8) the prepositional phrase of the past time after three days and many hours and the following (9) a subordinate
clause of time ‘after he’d practiced the routine a few times’ introduced by the preposition after require the Past Perfect. The translator retains the referred phrase and introduces the emphatic particle же instead the adverb finally ‘наконец’ underlining long hardship in sentence (8), but in sentence (9) he turns the subordinate clause into the participial phrase потренировавшись, adding one
more component (oсвоившись в новой роли) of (ha)’d practiced the routine, and links it to the ‘imaginative future verb forms.
9. After he’d practiced the routine a few times and the lying was finely tuned, he would somehow muster the courage to visit
his father and deliver the news that would lead to an ugly fight.
Освоившись в новой роли, потренировавшись, отшлифовав детали, он наберется мужества и поедет к отцу. Тот встанет
на дыбы, выбор Кайла приведет его в ярость.
But in many cases the Past Perfect Tense is translated by the Russian Past Tense without any temporal specification, e.g.:
10. The folding table was still ground zero, but it had been moved closer to the windows.
Складной стол находился сейчас ближе к окну, так же как и оба стула.
The translator does not retain the grammatical meaning of the English Past Perfect, he makes it more present perfect ‘resultative’ using the adverb now.
The usage of adverbs with the past is similar to the usage with the present perfect, but with adjustments to take into account
the different time orientation.
The translator’s purpose to introduce the time-point is to disconnect the action with the present time. We believe that the translator likewise the author takes advantage of the discourse semantics shared by all the characters and the reader.
Let’s compare the following case when the main character recollects the episode of the past which he considered to be completed and forgotten:
11. A fraternity brother, one of the drunks at the little party, had allegedly recorded something with his cell phone.
Значит, кто-то из членов студенческого братства «Бета», один из выпивох, принимавших участие в вечеринке, успел,
по-видимому, заснять самые интересные моменты на камеру мобильного телефона.
The Past Perfect is used to transfer from a moment in the past to further past, e.g:
12. He vaguely recalled being present in the room, but he had blacked out at some point during the night, during the episode.
Макэвой смутно припоминал, что происходило в комнате, – ближе к ночи он просто-напросто вырубился.
The translator employs two past successive actions: припоминал and вырубился, though the other verb is the cause when the
first one is the consequence.
The Past Perfect Inclusive denotes an action, which began before a definite moment in the past, had been going on for a certain
period of time and at that moment was still going on, e.g.:
13. It was almost 10:00 a.m., and the elevator was empty. The lawyers had been at their desks for hours.
In sentence (14) we can see overlapping of the author’s temporal plane and that of the character’s:
14. But at the same time, there was no remorse. Kyle felt a little embarrassed that he’d been caught on tape, but it was a long
time ago.
Но и раскаяния тоже не было. Просматривая эту запись, Кайл испытывал лишь какую-то неловкость, однако все это
происходило так давно…
Kyle and the ‘detective’ were watching the video of that unhappy episode (sentence 14). The first Past Tense is an element of
description employed by the author as an observer, see also the second past form: felt, the even then the Past Perfect denotes the
event took place in the ‘other life’, but the indefinite time is referred to in the following but-clause a long time ago, cf.: the stretch
of time of the action may be referred to, but still it is indefinite:
15. Kyle had spent ten weeks there the previous summer as an intern – the typical big-firm seduction routine of socializing,
lunching, barhopping, watching the Yankees, and putting in a few light hours of work.
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The Past Perfect Tense is commonly used with the indefinite time adverbs never, ever, before, yet, already in English, on the
contrary in Russian they are used to underline the completion of the action.
FURTHER RESEARCH:
The results of comparison between the two languages are necessary to predict the difficulties and errors which will occur in
translation practice. As English tense in a given sentence can be rendered into more than one way and vice versa since translation
is not a matter of replacing surface forms by rules of correspondence but it contains analysis, transfer and restricting, all of which
are governed by linguistic and non-linguistic factors.
The English past perfect construction is transformed into Russian in the same way as the past simple tense. Since there is no
individual correspondence of the past perfect construction in Russian grammar, the construction might not have a clear reflection
in the translation.
The suggested paper provides the basis for a contrastive analysis of ‘pre-past’ events and their expression in English and Russian.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФРЕЙМОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУ HORROR
Статтю присвячено дослідженню теоретико-методологічних основ фреймової семантики як провідного методу когнітивно-орієнтованого аналізу мовних одиниць. Встановлюється парадигмальний зв’язок фреймової семантики з теорією пропозиційних моделей. Визначається структура пропозиції, що утворює ядро фрейму. Доводиться
високий інтерпретаційних та експланаторний потенціал методу.
Ключові слова: концепт, фрейм, фреймова семантика, пропозиція, предикат, аргумент, актант.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФРЕЙМОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА HORROR
В статье определяются теоретико-методологические основы фреймовой семантики как ведущего метода когнитивно-ориентированного анализа языковых единиц. Устанавливается парадигмальная связь фреймовой семантики с теорией пропозиций. Определяется структура пропозиции, составляющей ядро фрейма. Доказывается высокий
интерпретационный и экспланаторный потенциал данного метода.
Ключевые слова: концепт, фрейм, фреймовая семантика, пропозиция, предикат, аргумент, актант.
FRAME MODELLING OF THE HORROR CONCEPT: METHODOLOGY PREREQUISITES
The article focuses on methodological prerequisites of frame semantics as the leading method of cognitive language
analysis through the perspective of conceptualization and categorization. It goes without saying, that any research must have
strong theoretical and methodological grounds. Cognitive language analysis has developed a number of research vectors,
one of them being frame semantics. It extends the ideas of previous cognitive paradigms of research: theory of semantic
primitives, theory of prototypes, generative grammar, etc. The author highlights strong paradigmatic connection between
frame semantics and proposition theory and outlines the idea, that human knowledge is categorized by means of language and
is embodied in language signs. This fact is reflected in ontological schemes of existence, represented by propositions – nucleus
structures of human knowledge. Propositions function as mental analogue of a particular situation or area of knowledge.
Propositions constitute the nucleus of frames of knowledge (M. Minsky, Ch. Fillmore, S. Zhabotynska) and have two-elements
structure. The latter includes a predicate, which represents a semantic constant of a proposition, and an argument (or actant),
which realizes semantic valency of the predicate, The list of actants / arguments remains open. However the application of
basic frame modelling (according to the model, promoted by prof. S/ Zhabotynska) has demonstrated significant interpretative
and explanatory potential, revealing new facts about language signs encoding mechanisms, as well as structuring particular
concepts, including the generative concept of HORROR.
Key words: concept, frame, frame semantics, proposition, predicate, argument, actant.

Сучасний етап мовознавчих досліджень характеризується поєднанням різних методологій та наукових парадигм, що є
прямим наслідком бурхливого розвитку загальнонаукової думки XXI століття. Розширення предметної області лінгвістики
© І. О. Андрєєва, 2015
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відбулося, зокрема за рахунок «методологічної експансії» до предметних областей та теоретико-прикладних доробок суміжних дисциплін – семіотики, філософії, логіки, етнології, культурології, психології, теорії комунікації. Проте найбільш
питомого та продуктивного імпульсу сучасні мовознавчі студії отримали від когнітивної науки, утворивши нову галузь
мовознавства – когнітивну лінгвістику, яка вивчає співвідношення когнітивних механізмів свідомості з природною мовою
і її мовленнєвою реалізацією [10, с. 365]. Початкова критика когнітивізму як новітньої наукової парадигми – через нібито надмірну механістичність, обмеженість відображувального характеру ментальних репрезентацій – лише стимулювала
розбудову поняттєвого апарату, методів та експериментальних процедур дослідження в когнітивному ракурсі, які й наразі
потребують подальшого теоретико-методологічного обґрунтування. Саме тому, актуальною є запропонована стаття, мета
якої полягає в уточненні парадигмальної основи фреймового моделювання як провідного методу когнітивно-орієнтованого аналізу семантики мовних одиниць. Об’єкт дослідження становлять теоретичні засади фреймової семантики як багаторівневої теорії значення. Предмет дослідження становить можливість застосування теоретичних доробок у фреймовому
моделюванні англомовного концепту HORROR.
Аксіоматичним у науковому пошуці є твердження про те, що для отримання достовірних результатів аналізу будьякого мовного та мовленнєвого матеріалу треба досконало володіти методами дослідження, зокрема тими, що сформувалися в рамках новітньої методології. Загальнонаукове тлумачення «методології» багато в чому перекликається з визначенням «наукової парадигми»: «Методологія у широкому, загально-філософському розумінні – спосіб пізнання й осмислення
об’єктивної дійсності й формування внутрішнього рефлексивного досвіду людини, що визначає світоглядну позицію дослідника та впливає на розуміння ним предмета й об’єкт дослідження» [9, с. 344], в той час, як «парадигма – це домінуючий в науці дослідницький підхід, пізнавальна перспектива, методологічна орієнтація, яка охоплює три ведучі ланки: настановчо-передумовну, предметно-пізнавальну та процедурну [6, с. 167–171]. З метою чіткого окреслення методологічних
контурів новітньої парадигми лінгвістичних досліджень треба звернутися до її структури.
Головною ідеєю, що об’єднує сучасні напрямки когнітивних досліджень одиниць мови й мовних значень, став тезис,
що людські знання, відбиті в мовній формі, організовуються за допомогою певних структур – когнітивних моделей, – і що
категоріальні структури, в тому числі й мовні категорії, є лише наслідком саме такої організації наших знань [16, с. 68]. Ця
ідея простежується в теорії семантичних примітивів (А.Вежбицька), прототипній семантиці (Е. Рош), когнітивному синтаксисі (Р. Джекендофф, У. Чейф, Р. Ленекер, Л. Теньєр), теорії ментальних просторів (Ж. Фоконье) теорії концептуальної
метафори (Дж. Лакофф, М. Джонсон), теорії пропозиційних моделей (Н. Арутюнова, Ю. Панкрац); фреймовій семантиці
(М. Мінський, Ч. Філмор, С. Жаботинська). В тій чи інший спосіб ця ідея існування когнітивних моделей організації людських знань, відбитих мовними формами, пояснює спільну сутність загальних пізнавальних процесів, а також механізм
забезпечення дії цих процесів – категоризацію світу і мови, які власне й уможливлюються завдяки існуванню когнітивних
моделей, або схем [10, с. 381].
Відомо, що для об’єктивації ментальних сутностей, «закріплених» знаком, – концептів – мова залучає різнорівневі
ресурси. Власне концепт об’єктивується усіма мовними засобами, в тому числі і синтаксичними, хоча питання про синтаксичний концепт є досі дискусійним. При цьому концепт об’єктивується не хаотично, а, навпаки, у відповідності з певними
онтологічними (буттєвими) схемами, які відповідають людським уявленням про природу та сутність речей, структуру
ситуації, що вербалізується у вигляді синтаксичної конструкції [8, с. 79]. В узагальненому виді онтологічні схеми представляють собою типові пропозиції, що відбивають базові категорії мислення, можуть бути використані як універсальний
інструментарій для структуризації інформації, що стоїть за структурою пропозиції [12, с. 52].
Поняття пропозиційної структури знання активно розроблялося в психолінгвістиці, зокрема відома концепція Уолтера
Кинча [15]. Він пов’язує процес сприйняття і розуміння мови з особливостями людської пам’яті: елементи лексико-семантичної мережі, що містяться в ній, включаються у висловлювання через пропозицію, що складається з предиката і n-ної
кількості аргументів, – одиниць типу «агенс», «інструмент», «джерело», «мета», і далі комбінація пропозицій розгортається за певним сценарієм в цілий текст.
Іншими словами, пропозиція виступає мисленнєвим аналогом (прообразом) певної ситуації з притаманними їй відношеннями [10, с. 393]. Це – позиційна схема, або план змісту певної синтаксичної конструкції, що відображає денотативну
ситуацію, про яку йдеться [8, с. 80]. Пропозицію складають компоненти смислу, тобто концептуальний набір компонентів,
які мовець прагне вербалізувати (діяч, дія, інструмент, об’єкт дії, час, місце).
Оскільки пропозиція виступає в якості базової одиниці моделювання знання, актуальним є питання її структури. Пропозиція містить два логічних блоки: об’єктивну семантичну константу – диктум, та суб’єктивну змінну – модус, як показник оцінки мовцем достовірності / недостовірності повідомлення, коли диктум не має ознак істинності й несуперечливості
[9, с. 501]. В центрі пропозиції лежить подія, що вербалізується дієсловом у мові. Подія завжди представлена предикатом
та іншими партиципантами події – аргументами, [10, с. 393] тобто сукупністю синтаксичних ролей предиката у їхньому
співвідношенні, що формують предикатно-аргументну структуру речення (термін семантичного синтаксису та синтаксичного моделювання). Центром цієї структури є предикат, що корелює з аргументами, які представляють обов’язкову
валентність предиката, та ад’юнктами – факультативними валентностями предиката [11]. Ідея валентністного потенціалу
предиката в рамках семантичного синтаксису належить французькому лінгвістові Л.Теньєру, який, до речі, влучно порівняв дієслівний вузол речення в індоєвропейських мовах з «маленькою драмою, оскільки в ньому завжди є дія із своїми
учасниками та обставинами» [11, с. 117].
В рольовій граматиці Ч.Філмора диктум, тобто семантична константа речення, представлена предикатом та сукупністю
актантів предиката, що реалізують обов’язкову валентність предиката, та сірконстантів – факультативних валентностей
предиката. Предикатно-актантна рамка пропозиційної структури висловлювання (в термінах відмінкової граматики Ч.
Філмора) репрезентує зв’язок предиката із «глибинними відмінками» [13]. Семантичні (глибинні) відмінки є універсальними елементами системи смислів будь-якої мови й можуть мати різні можливості мовної репрезентації [10, с. 396].
Термінологічна різниця між двома наведеними вище типами структур пропозиції полягає у специфіці орієнтації дослідницьких позицій: синтаксичної для предикатно-актантної структури та семантичної для предикатно-аргументної [10,
с. 395; 4, с. 105]. Беззаперечною є двочлена концептуальна структура пропозиції, яка складається із реляційного предиката,
що репрезентує розумовий корелят реальних відношень дійсності, та з деякої кількості предикатних актантів / аргументів
та ад’юктів / сірконстантів, які є репрезентантами розумових корелятів предметів об’єктного світу, перебуваючи у деякому
відношенні один з одним.
Набір семантичних ролей або «глибинних відмінків» коливається від 7 (Ч. Філмор) [13] до 25 (Ю. Апресян) [2]. Ступінь окресленості деяких з них недостатньо чіткий, проте, до істотних для методу фреймового моделювання належать:
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агенс (каузативний та пермісивний); пацієнс; інструмент; локатив – зі значенням місцезнаходження, зазначенням вихідного пункту, транзитного пункту, кінцевого пункту: джерело (місце, з якого здійснюється рух) та ціль (місце, в яке
здійснюється рух); темпоратив, експерієнцер, фактитив (семантична роль, що визначає результат дії, в залежності від
користі чи шкоди від тієї чи іншої ситуації включає бенефактив та малефактив). Крім цього, для опису статичної ситуації використовуються такі семантичні ролі, як: частина, ознака, ознака ознаки, кількість, буття, стан, міра, ціле, простір.
Якщо ж ситуація є динамічною, то в ній беруть участь такі ролі,як засіб, результат, коагент, контрагент, мета, причина, час,
місце, джерело, умова тощо. Як бачимо, перелік не має чіткого класифікаційного підґрунтя. Причини такої розбіжності
пов’язані, насамперед з дослідницькими настановами та обсягом аналізованого матеріалу [9, с. 502].
Пропозиційна (предикатно-актантна) модель структури знань знайшла подальшу розробку у вигляді концепції фреймової семантики Ч. Філмора, який реінтерпретує поняття фрейму з теорії фреймів та доводить, що фрейм є когнітивною
структурою, знання якої пресупозиційно пов’язане з (presupposed by) концептом, представленим (encoded by) тим або
іншим словом [14, c. 75]. Значення слова стає зрозумілим лише через звернення до структурованого «фону», який включає
«концептуальні передумови» розуміння значення (досвід, вірування, традиції). Ці «фонові фрейми» мотивують концепт,
об’єктивований мовною одиницею, і таким чином значення слів пов’язануються між собою не прямо, а за рахунок їхнього
зв’язку із певними фоновими фреймами, до яких вони апелюють та в яких «висвітлюють» певні елементи [14, c. 77].
Таким чином фреймова семантика сформувалася як метод дослідження взаємодії семантичного простору мови (мовних значень) і структур знання, розумового простору людства. Вона дозволяє моделювати принципи структуризації і віддзеркалення певної частини людського досвіду, знань в значеннях мовних одиниць, способи активації загальних знань,
що забезпечують розуміння в процесі мовної комунікації. При цьому підкреслюється відсутність чітко обкресленої межі
між мовними значеннями і людським досвідом, тобто безперервність переходу від мови до досвіду. Вивчення залежності
мовного значення від пізнавального досвіду людини знаходиться в центрі уваги фреймової семантики як лінгвістичній
концепції, і саме для вирішення цієї проблеми і створювалася ця теорія [3, с. 36].
Отже, основні положення фреймової семантики як методу дослідження мовних одиниць можна сформулювати наступним чином. Значення слова визначається скоріше його когнітивною основою, ніж іншими, протиставленими ньому словами (як це постулювалося в рамках структуралістської парадигми), тобто значення мовної одиниці стає зрозумілим лише
в контексті інших когнітивних структур. Фреймова семантика пов’язує значення слова з фреймом, що становить основу
значення. Фрейм представляє собою структуровану одиницю знання. Ядро фрейму – це пропозиція, що є семантичною
константою висловлювання та представляє собою предикатно-аргументне утворення, де елементи пов’язані певними відношеннями та семантичними ролями.
Звичайно, теоретико-методологічні основи застосування фреймової семантики як методу моделювання людських
знань, що об’єктивуються мовою, є об’єктом чисельних дискусій, які розвернулися навколо новітньої методології. Ми
цілком погоджуємося з проф. І. С. Шевченко, яка звертає увагу на «спокусу прямого перенесення методик» з суміжних
областей лінгвістичної науки, і при цьому наголошує на очевидній перевазі пропозиційного підходу до розуміння концептуалізації інформації, переданої різнорівневими мовними знаками [12], як основи фреймового моделювання.
Динамічний підхід до семантики мовних одиниць різних рівні не є новим: навіть за часів панування структуралістської
парадигми в лексичній семантиці значення слова описується шляхом декомпозиції (тлумачення) як одного із способів
семантичної репрезентації слова. Серед них є граматично-орієнтовані способи, вони поєднують інформацію щодо таксономії дієслів та семантичних ролей учасників.
Дослідницьким завданням під час аналізу значення того чи іншого слова з позицій фреймової семантики є встановити
когнітивний контекст – область знання, яка лежить в основі значення цього слова, та певним чином її структурувати, при
цьому визначити ділянки цієї області та в який спосіб (за допомогою якої схеми) передані знаком. Іншими словами – змоделювати фрейм, що визначає досліджуване значення [3, с. 43].
На сучасному етапі апробованою інтегративною методикою опису семантики мовних одиниць є міжфреймова мережа, запропонована проф. С. А. Жаботинською. П’ять базисних фреймів використовуються для концептуального аналізу
лексики, зокрема, для структуризації інформації, представленої окремим словом або лексико-семантичним полем. Знання
про типову ситуацію, що формально представлені через фіксований набір зумовлених нею змістових компонентів (вузлів,
або слотів) та відношень між ними та отримують опис в рамках базових фреймів: предметного фрейму, в якому конкретна
сутність характеризується кількісними, якісними, буттєвими, локативними та темпоральними параметрами; акціонального
фрейму, в якому об’єкти, що є учасниками події, наділяються аргументними ролями, а зв’язки каузації / контакту / стану чи процесу між ними виражаються за допомогою дієслів діє /впливає /робить; посесивного фрейму, який демонструє
відношення посесивності та організується за схемами партитативності / інклюзивності / власності; таксономічного
фрейму, представленого схемами категоризації, які також специфікуються у трьох субфреймах рід / вид / іпостась; ідентифікаційного фрейму, що моделює когнітивні схеми генералізації / специфікації / персоніфікації; компаративного фрейму,
який формується на зв’язках тотожності / схожості / подібності [5].
Таким чином, аналіз парадигмальних засад фреймової семантики дозволяє стверджувати, що її методологічну основу
становить генеративна (породжувальна, рольова) граматика Н. Хомського, спроектована на теорію фреймів М. Мінського,
запропонована та розбудована Ч. Філмором в якості лінгвістичної концепції, що використовує пропозиційні моделі структурування знань. Моделювання знань можливе у різний спосіб за рахунок залучення різних типів структур: когнітивних
моделей, ментальних просторів, тощо. Фреймове моделювання – один із способів моделювання знання. Фреймова семантика є перспективним напрямком дослідження, тому що цей метод відкриває нові обрії інтерпретаційних можливостей
(значення слів, які позначають подію, відношення між актантами. Фреймовий підхід моделювання семантики мовних
одиниць продемонстрував високу інтерпретаційну та експланаторну спроможність, зокрема в ході побудови концептофреймової моделі концепту HORROR, що має дискурсотворчий статус для сучасної англомовної літератури жахів [1].
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕРАТИВНОГО КОНЦЕПТУ REASONING
(НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕСЕРІАЛУ «ЕLEMENTARY»)
Статтю присвячено аналізу лінгво-когнітивних параметрів вербалізації окремих когнітивних конструктів у
процесі комунікації акцентуйованої мовної особистості. Об’єкт дослідження становить англомовний генеративний
концепт REASONING та особливості його актуалізації в комунікативному середовищі на матеріалі англомовних
діалогів телесеріалу «Еlementary».
Ключові слова: концептосфера, концепт, структура концепту, компоненти концепту, генеративний концепт,
концептуальний аналіз.
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТИВНОГО КОНЦЕПТА REASONING (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕСЕРИАЛА
«ЕLEMENTARY»)
Статью посвящено анализу лингвокогнитивных параметров вербализации отдельных когнитивных конструктов в процессе коммуникации акцентуированной языковой личности. Объект исследования представляет англоязычный генеративный конструкт REASONING и особенности его функционирования в коммуникативной среде англоязычных диалогов телесериала «Еlementary».
Ключевые слова: концептосфера, концепт, структура концепта, компонент концепту, генеративний концепт,
концептуальний аналіз.
VERBALIZATION OF THE GENERATIVE CONCEPT REASONING (BASED ON THE TELEVISION SERIES
‘ELEMENTARY’)
The article is dedicated to the analysis of the linguo-cognitive parameters of the verbalization of the separate cognitive
constructions in the communicative process of the accentuated linguistic personality. The object of the research is the generative concept REASONING and the peculiarities of its actualizing in the communicative environment of the English dialogues
from the television series ‘Elementary’.
Nowadays a cognitive vector of linguistic studies remains one of the key lines of research, as it includes such debatable
aspects as picture of the world and particularities of the verbalization of human cognitive processes. Particular attention is
given to the phenomenon of concept, its definition, structure, classification and ways of representation in individual and collective linguistic usage. This determined the aim of our study that was intended to define the structure of the concept REASONING and to analyze the characteristics of its verbalization in the linguistic behavior of the accentuated linguistic personality
from the television series ‘Elementary’. The theoretical part of the article deals with the structure of concept, its elements and
its role in a worldview. The practical part of the study includes the implementation of cognitive linguistic theory as exemplified by the research subject, the concept REASONING. Thus, the structural peculiarities of the construction REASONING is
represented by the way of tag clouds which enabled to link the frequency of usage of its semantic elements to the role of the
concept REASONING in the conceptual space of the linguistic personality.
As a result of our study the following conclusions were made: the cognitive construction REASONING has been proved
to be a generative concept in the lingual discourse of the linguistic personality of the main hero. This reflects its key importance in his conceptual worldview and linguistic picture of the world. In addition, in the process of the analysis a number
of hyponyms (THOUGHT, THINKING, DEDUCTION, COGITATION, REASON, HYPOTHESIS, INTERPRETATION), that
represent the hyperonym REASONING were defined. The results of the research can be applied to further linguo-cognitive
and conceptual studies.
Key words: sphere of concepts, concept, structure of concept, elements of concepts, generative concept, conceptual analysis.

Серед актуальних напрямів лінгвістичних студій сьогодення провідним залишається когнітивний вектор, у межах якого досліджуються, зокрема, й такі глобальні аспекти взаємозв’язку мови та способів інтеріоризації уявлень про світ, як
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картина світу, та особливості лінгвальної актуалізації когнітивних процесів людини. Особливе місце серед об’єктів досліджень когнітивної лінгвістики посідає проблема концепту, визначення його меж, типів, структури та засобів відтворення в індивідуальній та суспільній мовленнєвій практиці. Отож, метою цієї наукової розвідки є визначення структури
концепту REASONING та аналіз лінгвальних параметрів його вербалізації у мовленні акцентуйованої мовної особистості
головного героя телесеріалу «Elementary». Об’єктом аналізу виступає концепт REASONING якключова одиниця концептуальної картини світу акцентуйованої мовної особистості. Предметом дослідження є особливості вербалізації цього
генеративного концепту в процесі комунікативної узуалізації. Матеріалом дослідження слугували оригінальні англомовні
діалоги телесеріалу «Elementary» обсягом 400 сторінок. Наукова новизна представленого дослідження полягає у спробі
довести унікальність індивідуальної картини світу певної акцентуйованої мовної особистості (головного героя телесеріалу «Elementary») шляхом окреслення лінгво-когнітивних контурів генеративного концепту REASONING та унаочнення
результатів аналізу конструкту тегово-хмаровим засобом.
Як відомо, на сучасному етапі розвитку когнітивної лінгвістики традиційно виокремлюють картину світу індивідуальну, концептуальну та мовну [7, с. 91; 12, с. 23]. Однак, усі ці утворення пов’язані з’єднуючою ланкою – концептосферою,
тобто ієрархічно організованою системою концептів [1, с. 1; 8, с. 69; 9, с. 75; 10, с. 89–94]. Концепт, у свою чергу, уявляє
собою складну семантичну структуру на межі ментальних та психічних ресурсів когнітивного процесу, що зберігаються у
національній пам’яті мовців у вербалізованому вигляді [8, с. 96–99; 16]. Таким чином, головними зовнішніми факторами
впливу на формування, функціонування та трансформації концепту є суспільні чинники, такі, як культура, історична епоха, а також індивідуально-особистітні фактори концептуалізації зовнішньої дійсності, зокрема чуттєвий досвід, індивідуальні особливості мислення, уяви та світовідчуття, тощо [12, с. 218; 14, с. 14].
Така різноплановість концепту зумовила відсутність єдиної виробленої позиції щодо змістової наповненості цього когнітивного утворення. Зокрема, різняться наукові погляди на властивості концепту та його структуру, проте базовою та прийнятною залишається концепція існування багатошарової структури у концептів, у межах якої виокремлюють наступні складові:
• головний актуальний універсальний признак, що формує так зване ядро концепту;
• периферію концепту, що представлена додатковими конотативними ознаками, які, у свою чергу, класифікують на національно-культурні, соціальні, групові та індивідуальні [3, с. 4; 8, с. 91; 10, с. 40–42; 11, с. 20–30; 16, с. 1].
Водночас, слід зазначити, що таке членування змістової частини концепту, на нашу думку, прямо пов’язано із трьома
вимірами, або трьома компонентами концепту, до складу яких входять:
• Образний, що включає, здебільшого, периферійні ознаки;
• Понятійний, що демонструє фіксацію концепту в мовному середовищі через його структурованість;
• Ціннісний, що представляє значущість когнітивного конструкту для суб’єктів його використання [8, с. 107].
Усе вищезазначене цілком притаманне і окремим концептуалізованим ділянкам індивідуальної картини світу, вербалізованим у комунікативній практиці акцентуйованої мовної особистості – головного героя, сучасного Шерлока Холмся у телесеріалі «Elementary». За результатами наших попередніх досліджень, присвячених встановлення характеристик
його мовної особистості, з’ясуванню особливостей індивідуальній та мовній картині світу героя, було виявлено низку
домінантних концептів (OBSERVATION, METHODICALNESS, SENSE, CRIME, INFORMATION, HUMAN), проте генеративним, тобто ключовим у ментальному просторі нашого героя [4, с. 64–72], є концепт REASONING, що і підлягає
детальному концептуальному аналізу.
Першим етапом концептуального аналізу будь-якого когнітивного конструкту є завдaння встановити специфіку його
структури через побудову польової моделі цього конструкту. Як вже зазначалося раніше, ядро концепту складають головні
ознаки, саме поняття, що відбито у словникових дефініціях відповідної лексеми. Таким чином, першим етапом нашого
дослідження є компонентний аналіз даного слова-концепта. Отже, серед словарних дефініцій зазначимо наступні:
• The action of thinking about something in a logical or sensible way in order to make a decision or to form a conclusion or
judgement [18; 21; 22; 24];
• The act of drawing conclusions from facts or evidence [19];
• Manner of presenting one´s reasons [25];
• The use of reason [24];
• The arguments and proofs [20].
Як видно з вищенаведеного матеріалу, основними семантичними компонентами концепту REASONING є складники
THINKING, CONCLUSION, REASON та PROOF.

Малюнок 1
Водночас більш семантично-віддалені від ядра ознаки концепту відповідно належать до його периферії. Так, за результатами аналізу словникових статей тезаурусів [20; 22; 23; 25], в обраного нами концепту REASONING до периферійних
ознак належать ANALYSIS, THOUGHT, DEDUCTION, GENERALISATION, ARGUMENT, HYPOTHESIS, EXPLANATION,
RATIONALITY, BRAIN, LOGIC, INTELLIGENCE.
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Вищепредсталена польова модель концепту REASONING, на нашу думку найбільш наочно може буде представлена
через «тегові хмари», у яких кількість семантичних компонентів досліджуваного конструкту залежить від розміру тегів у
хмарках, тобто чим вище частотність вживання семантичних компонентів, тим більшими є теги на схемі (див. Малюнок
1, Малюнок 2).

Малюнок 2
Отже, здійснений нами аналіз концепту REASONING доводить, що даний конструкт є генеративним, тобто ключовим
для мовленнєвого дискурсу мовної особистості, що була обрана нами у якості об’єкта дослідження. Застосувавши процедуру компонентного аналізу та тезаурусний метод, ми дійшли висновку, що в концептуальному просторі героя даний
гіперонім REASONING репрезентується через низку гіпонімів (THOUGHT, THINKING, DEDUCTION, COGITATION,
REASON, HYPOTHESIS, INTERPRETATION), що свідчить про наявність парадигматичних відношень між структурними
компонентами концепту REASONING. В перспективах подальшого дослідження – встановити особливості вербалізації
генеративного концепту та його компонентів, а також проаналізувати їх відтворення в перекладі.
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«ІДІОНІМІЧНІСТЬ» ЛЕКСЕМ-ВЕРБАЛІЗАТОРІВ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТСЬКИХ ҐЕНДЕРНИХ СПІЛЬНОТ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ США
У статті визначається «ідіонімічний» характер лексичних одиниць, що постають у якості лексем-вербалізаторів аспектів діяльності студентських ґендерних спільнот як елементів внутрішньої культури в англійській мові
США. «Ідіонімічність» лексичних одиниць даної категорії демонструється на матеріалі публіцистичних текстів з
американських друкованих видань шляхом семантико-стилістичного аналізу лексем-вербалізаторів діяльності ґендерних об’єднань студентів у Північній Америці, що зустрічаються в відібраних статтях.
Ключові слова: культурна орієнтація мови, культуроніми, внутрішньокультурна специфічна лексика, ідіоніми,
«ідіонімічна» ономастика.
«ИДИОНИМИЧНОСТЬ» ЛЕКСЕМ-ВЕРБАЛИЗАТОРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ГЕНДЕР
НЫХ СООБЩЕСТВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ США
В статье определяется «идионимический» характер лексических единиц, которые выступают в качестве
лексем-вербализаторов аспектов деятельности студенческих гендерных сообществ как элементов внутренней
культуры в английском языке США. «Идионимичность» лексических единиц данной категории демонстрируется на
материале публицистических текстов из американских периодических изданий путём семантико-стилистического анализа лексем-вербализаторов деятельности гендерных объединений студентов в Северной Америке, которые
встречаются в отобранных статьях.
Ключевые слова: культурная ориентация языка, культуронимы, внутрикультурная специфическая лексика,
идионимы, «идионимическая» ономастика.
THE «IDIONIMIC» CHARACTER OF THE LEXEMES VERBALIZING THE ACTIVITY OF FRATERNITIES
AND SORORITIES IN AMERICAN ENGLISH
In the article the «idionimic» character of the lexemes verbalizing the activity of fraternities and sororities as the elements
of the inner culture in the English language of the USA is defined. The author studies the notions of cultural orientation of
language, cultural onyms, idionyms and «idionimic» onomastics as the basic concepts of the given research observing that
every language adapts its vocabulary on the basis of primary cultural orientation according to peculiarities of the inner
culture. The «idionimic» character of the lexical units concerning some special features of the students’ gender societies in the
English language of the USA is demonstrated on the base of the publicistic materials from the American newspapers by means
of semantic and stylistic analysis of the lexemes verbalizing the activity of North American fraternities and sororities found in
the articles chosen where they play an expressive stylistic function being verbalized mainly by means of metaphorization and
metonymization and, thus, standing out appreciably against the general background of a publicistic text. In the given paper
special attention is paid to the semantics and stylistic functions of the lexical units concerning the procedure of entry into
students’ societies in North America, also those containing the lexeme «Greek» in their structure, some onomastic terms being
the names of certain organizations regulating the activity of students’ gender societies as well as the Greek-lettered names of
fraternities and sororities in North America.
Key words: cultural orientation of language, cultural onyms, specific lexis of inner culture, idionyms, «idionimic»
onomastics.

Глибинне вивчення структури лексичного складу мови, а також детальний аналіз властивостей окремих ланок лексичної системи набули особливого значення у другій половині ХХ століття, що пов’язано зі становленням та бурхливим розвитком таких наукових дисциплін, як психолінгвістика, соціолінгвістика, лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація,
перекладознавство тощо. У зв’язку з цим постало питання про те, наскільки словниковий склад мови піддається впливу
національно-культурних особливостей її носіїв.
Одними із найбільш ранніх досліджень у галузі даної проблематики є роботи Н. Є. Меркиш, І. Є. Авер’янової, Л. Т.
Мікуліної, І. Ю. Марковіної, Ю. О. Сорокіна, Н. Г. Комлєва, В. І. Говердовського, Ю. П. Солодуба, Є. І. Шумагера, І. В.
Гюббенета та багатьох інших.
Проте ціла низка питань, пов’язаних із проблемою вивчення національно-культурних особливостей словникового
складу окремих мов залишаються актуальними й на сьогоднішній день. Над їх вирішенням працює велика кількість сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких А. В. Боса вивчає особливості та роль ідіокультуронімів пакистанського походження у художньому тексті, викладеному англійською мовою; чисельні праці Р. П. Зорівчак присвячені
проблемі вивчення специфіки україномовних культуронімів та особливостей їх відтворення англійською мовою з точки
зору перекладознавства; у роботах В. В. Кабакчі, О. В. Бєлоглазової, О. К. Роліної та ін. вивчаються особливості культуронімів російської культури та засоби їх адаптації у сучасній англійській мові з огляду на проблеми інтерлінгвокультурології
та міжкультурної комунікації.
Поміж лінгвістичних досліджень сьогодення, присвячених вивченню культуронімів як лінгвокультурологічного феномену, є й багато інших, проте деякі проблеми, що стосуються даної галузі лінгвістичних досліджень, й на сучасному етапі
залишаються відкритими. Це пов’язано з тим, що окремі групи лексичних одиниць, котрі відбивають певні соціокультурні
явища та процеси, що відбуваються в житті окремих лінгвокультурних спільнот та знаходять відображення у мові народаносія, перебувають поза увагою науковців та залишаються невивченими на сьогоднішній день.
Метою даної статті є визначити «ідіонімічний» характер лексичних одиниць на позначення аспектів діяльності студентських ґендерних спільнот як елементів внутрішньої культури в англійській мові США шляхом їх семантико-стилістичного аналізу на матеріалі публіцистичних текстів з англо-американських друкованих видань.
На сучасному етапі мова, як багатоаспектне соціальне явище, вивчається не лише в плані осмислення її внутрішньої структури, внутрішніх процесів функціонування та розвитку, але й у плані вивчення процесів відображення у ній
матеріальної й духовної культури народа-носія.
Лексичним ядром спеціалізованих різновидів мови є спеціальна лексика, тобто терміни, без яких неможливим є аналіз
відповідних галузей знань [3, с. 22]. На позначення культурно-маркованої лексики у лінгвістичних дисциплінах існують
різні терміни. Так, наприклад, Ю. О. Сорокіним та І. Ю. Марковіною було введено до наукового обігу термін «лакуна» на
позначення поняття, котре дослідники розглядали як сигнал специфіки певної лінгвокультурної спільноти [5].
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Вивчення феномену лакунарності здійснювалось і зарубіжними дослідниками, у працях яких зустрічаються такі терміни, як «gaps» та «random holes in patterns» [9; 10]. Деякі вчені у своїх дослідженнях іменують культурно-марковану лексику «фоновими словами», котрі містять в собі цінну інформацію про специфічно-національну позамовну дійсність [7,
с. 124] та являють собою той соціально-культурний фон, що найбільш яскраво характеризує мову, що сприймається [1, с. 5].
Більшість дослідників, що працювали і працюють у галузі перекладознавства, іменують культурно-марковану лексику
терміном «реалії» [див, напр.: 2; 6]. Проте у сучасній теорії міжкультурної комунікації з’явився новий термін на позначення національно-маркованих лексичних одиниць, який вперше зустрічається у працях В. В. Кабакчі, котрий іменує
«культуронімами» мовні одиниці, закріплені за елементами культури [4].
Розглядаючи культуроніми як лексичні одиниці з національно-культурним компонентом, В. В. Кабакчі оперує поняттям «культурної орієнтації мови», поділяючи її на первинну та вторинну [3, с. 23].
Первинна культурна орієнтація мови являє собою адаптацію вербального арсеналу мови, пристосування її вербальних
засобів у відповідності до її внутрішньої культури. Історично весь мовний механізм налаштований на задоволення потреб
саме внутрішньої культури, котра стає об’єктом найбільш ретельної вербалізації в процесі формування інфраструктури
даної мови [3, с. 24–25].
«Культуроніми» є загальним найменуванням елементів культур. В залежності від універсальності або, напроти, специфічності вербалізованих елементів культур культуроніми поділяються на поліоніми та ідіокультуроніми, де поліоніми
постають, так би мовити, універсальними поняттями, котрі слугують позначеннями більш-менш тотожних елементів у
зовнішніх та внутрішніх культурах.
Проте значна частина елементів будь-якої культури носить специфічний характер. Культуроніми, закріплені за специфічними елементами культур, іменуються ідіокультуронімами, незалежно від конкретної мови та конкретної культури.
Ідіокультуроніми, в свою чергу, поділяються на дві групи, серед яких розрізняють «свої» ідіокультуроніми (ідіоніми) та
«чужі» ідіокультуроніми (ксеноніми) [3, с. 25–28].
У межах нашого дослідження цікаво звернути увагу саме на ідіоніми як на внутрішньокультурну специфічну лексику, тобто як на ідіокультуроніми, закріплені за специфічними елементами «своєї», внутрішньої культури, що виникли в
результаті первинного позначення мовних елементів, тобто в результаті первинної вербалізації культурного континіууму.
В кожній мові існують окремі групи лексичних одиниць, що стосуються, наприклад, географічних особливостей території, на якій проживає певна лінгвокультурна спільнота, історичних особливостей становлення етносу, політичних особливостей суспільства, специфічних рис системи освіти тієї чи іншої нації, а також релігії, елементів розмовного етикету,
літератури, мистецтва тощо.
З огляду на лінгвокультурологічні особливості названі групи культурно-маркованих лексичних одиниць є більш-менш
загальними для кожної конкретної нації і більшості з них в існуючих на сьогоднішній день лінгвокраїнознавчих та лінгвокультурологічних дослідженнях приділено достатньо уваги [див., напр.: 2; 6]. Проте найменш вивченими з точки зору
етнолінгвістики, соціолінгвістики та лінгвокультурології є деякі групи лексичних одиниць, що стосуються громадського
життя та певних соціокультурних явищ, характерних для окремих лінгвокультурних спільнот.
В американському варіанті англійської мови одну із таких груп становлять лексичні одиниці, що пов’язані з діяльністю
студентських ґендерних товариств у Сполучених Штатах Америки. Дана категорія лексичних одиниць, що являє собою
групу специфічних вербальних номінацій на позначення аспектів діяльності північноамериканських об’єднань студентів,
відомих під назвами англ. «fraternities» (укр. «братерства») та англ. «sororities» (укр. «сестерства»), які яскраво виділяються на загальному фоні американського варіанту англійської мови та виступають у якості ідіонімів, тобто ідіокультуронімів внутрішньої культури в англійській мові США. Проілюструємо цей факт на матеріалі публіцистичних текстів з
деяких американських друкованих видань.
Перший приклад ідіоніма, що виступає у якості лексеми-вербалізатора певного аспекту діяльності студентських
об’єднань у Сполучених Штатах, спостерігаємо у назві однієї зі статей –«Pledge Prep» [13]. У різних контекстах лексема
«pledge» може виступати як у ролі іменника, так і у ролі дієслова. Як іменник, вона позначає новачка, першокурсника,
котрий дав обітницю вступити до певного студентського «братерства» або «сестерства»: For sorority and fraternity pledges,
Greek life can be a quintessential part of the college experience [9].
Члени спільнот часто іменують терміном «pledges» новачків протягом так званого «випробувального періоду» – англ.
«pledgeship», при чому «pledge» у даному випадку може метафорично трактуватись як «заручник». Як дієслово, лексема
«pledge» означає дати обітницю вступити до певного студентського об’єднання.
Відомо, що процедура вступу до студентських об’єднань проходить кілька разів на рік, при чому надзвичайно велика
кількість бажаючих прагне вступити до тієї чи іншої організації, у зв’язку з чим вона отримала назву «rush», що означає
«гонитву», «змагання», «боротьбу»: Pat Grant … and Marlea Foster coach a client on the dos and don’ts of sorority rush, which
at many campuses begins in August [13].
Окрім цього, у досліджуваних публіцистичних текстах знаходимо ще декілька прикладів словосполучень з лексемою
«rush» на зразок «August rush», «January rush», «October rush» [13], «fall or winter rush» [8], «spring rush» [15] які свідчать
про те, що процедура «гонитви» за місце у «братерстві» або «сестерстві» триває кілька разів на рік.
У іншому прикладі знаходимо метафоричне словосполучення «mock rush party»: About 50 mothers and their ‘chicks’, as
the Biddies affectionately call them, attended one of their two-day workshop in April, complete with mock rush party, wardrobe hints
and paperwork prep [13], що означає, так би мовити, «репетицію» вечірки з приводу «змагання» за вступ до «сестерства».
У наведеному реченні знаходимо ще один ідіонім, що належить до категорії аналізованих лексичних одиниць, – «the
Biddies», що є скороченим варіантом ідіоніма «Rushbiddies»: Naming themselves the Rushbiddies, they opened shop in 2009
after hearing about the rush misfortunes of their daughters’ friends [13].
В американському варіанті англійської мови лексема «biddy» позначає служницю або жінку, зазвичай старшу за віком,
котра схильна докучати своїми порадами та втручанням у чужі особисті справи. У поєднанні з лексемою «rush» термін
«Rushbiddies» позначає жінок, котрі покликані давати поради студенткам-новачкам з метою їх успішного вступу до бажаних «сестерств».
Окрім цього, можна зробити припущення, що в результаті гри слів, термін «biddy» походить від англо-американського
терміну «bid», що позначає офіційне запрошення студента-новачка вступити до конкретного «братерства» або «сестерства»: …about 800 either didn’t continue or didn’t receive a bid [13].
Метонімічний вираз «Bid Day» в англійській мові США вживається у якості ідіоніма на позначення останнього дня
«боротьби» за право вступу до студентського об’єднання, котра, як відомо, зазвичай триває протягом тижня, а метоні-
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мічний вираз «Bid Night», в свою чергу, позначає ніч, в яку відбуваються святкування на честь названої події. Наведемо
приклад з одним із цих виразів: Boys’ Bid Night is typically a night when sorority sisters go from house to house sharing drinks
with friends [15].
Поміж ідіонімічних лексем та виразів, що стосуються процедури вступу до студентських об’єднань Північної Америки, в аналізованих статтях знаходимо й інші. Наприклад: «Sorority recruitment is like no other experience that you will
ever have for the rest of your life»… [13]. У даному випадку термін «sorority recruitment» можна вважати синонімічним виразом терміну «sorority rush», проте з більш нейтральною семантикою, адже «sorority recruitment» можна трактувати як
процедуру набору новачків до «сестерства», тоді як метафоричний вираз «sorority rush» означає «боротьбу», «змагання»,
«гонитву» за місце у спільноті.
Відомо, що у своїх назвах північноамериканські «братерства» та «сестерства» вживають літери грецького алфавіту,
через що в англійській мові Сполучених Штатів альтернативним найменуванням термінів «fraternities» та «sororities»
слугує назва «Greek letters organisations» або «Greek organisations» [12; 14], тобто укр. «організації грецьких літер»: About
a quarter of its [George Washington University] 10,000 undergraduates belong to 42 Greek organizations… [14].
У текстах аналізованих статей зустрічаємо назви таких спільнот, як Sigma Delta Tau, Alpha Delta Pi, Theta Phi Alpha
[13], Alpha Xi Delta, Gamma Phi Beta [8], Sigma Aplha Epsilon [12] та ін. Зауважимо, що перелічені найменування доречно
віднести до категорії «ідіонімічної» ономастики.
Говорячи про назви «організацій грецьких літер», варто звернути увагу на наступний приклад: «I lost six pounds that
week», recalls Julie Baselice, whose daughter Christina is now a Chi Omega at the University of Texas [13]. Тут вираз «a Chi
Omega» вживається із неозначеним артиклем, який вказує на те, що дане словосполучення позначає не конкретну студентську спільноту в цілому, а окремого її члена.
Велика кількість виразів, пов’язаних з діяльністю студентських ґендерних спільнот Північної Америки, містять у своєму складі прикметник «Greek». Так, наприклад, у статтях, що розглядаються, зустрічаємо поняття «the Greek tradition» [13],
котре у непрямому значенні, метафорично, можна трактувати як укр. ««грецька» традиція», що насправді означає традицію, пов’язану із певним напрямком діяльності північноамериканських студентських об’єднань. Так само можна розуміти
й термін «Greek life» [9; 13; 15], тобто ««грецьке» життя» або життя північноамериканських студентських «братерств» та
«сестерств» та «Greek contacts» [13] – ««грецькі» стосунки», тобто стосунки між членами студентської спільноти.
Аналізуючи вирази, що містять у своєму складі лексему «Greek», наведемо наступний приклад: Twenty-eight percent of
female undergraduates at George Washington University were Greek… [13]. У даному реченні лексема «Greek» слугує збірним позначенням членів «сестерства» конкретного навчального закладу, а словосполучення «to go Greek» [13], очевидно, означає укр.
«вступити до студентської спільноти», «стати членом студентського об’єднання», що метафорично можна виразити як
укр. «податися в «греки»».
Окрім назв студентських об’єднань, позначених літерами грецького алфавіту, зустрічаємо й інші приклади ономастичних ідіонімів: There are 16 sororities on U-Va.’s campus that are part of the National Panhellenic Conference, with more
than 2,000 members, according to the campus Inter-Sorority Council [15]. Ономастичний ідіонім англ. «National Panhellenic
Council» (укр. «Національна Панелінська Асоціація») слугує назвою організації, котра є керуючим органом, що регулює
роботу жіночих студентських об’єднань у Сполучених Штатах, так само як і термін «Inter-Sorority Council». Зауважимо,
що в обігу досить часто зустрічається абревіатура «NPC» замість повної назви «National Panhellenic Conference».
Цікавий приклад, що заслуговує на увагу, знаходимо у наступному реченні: While pledging is not meant to be synonymous
with hazing, which is illegal, in practice one often leads to the other [12]. Термін «hazing» є номінацією, що набула особливо
негативного значення в англійській мові Сполучених Штатів саме у контексті діяльності студентських ґендерних спільнот.
Відомо, що поняття «hazing» припускає низку жорстоких ритуальних принижень новачків і вважається одним із основних
негативних чинників існування «організацій грецьких літер» у Сполучених Штатах.
Таким чином, на основі первинної культурної орієнтації в кожній мові відбувається адаптація її вербального арсеналу
у відповідності до її внутрішньої культури.
Аналіз публіцистичних текстів, присвячених певним аспектам діяльності ґендерних об’єднань студентів у Сполучених
Штатах Америки як соціокультурного явища, що спостерігається в американському суспільстві на сучасному етапі, дозволив виявити в них низку прикладів лексичних одиниць на позначення цих аспектів.
В результаті здійсненого семантико-стилістичного аналізу відібраних лексичних одиниць, стає очевидним, що в англійській мові США вони постають у якості ідіонімів як вербалізаторів елементів внутрішньої культури. У зв’язку з тим,
що їх вербалізація відбувається, головним чином, на основі метафоризації та метонімізації, вони виконують досить виразну стилістичну функцію, помітно виділяючись на загальному фоні публіцистичного тексту.
Поміж лексичних одиниць, пов’язаних з існуванням ґендерних об’єднань студентів у Північній Америці, є й інші
групи, що стосуються інших аспектів діяльності названих спільнот. Варто, наприклад, звернути увагу на відмінності й
особливості вербального відображення в англійській мові США діяльності чоловічих й жіночих студентських об’єднань.
Тож, подальші дослідження у даному напрямку вважаємо перспективними.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ
ТЕРМІНОЛОГІЇ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена аналізу структурно-семантичних особливостей фразеологічної термінології ділової англійської мови. Представлено аналіз проблеми ідіоматичності у термінологічній номінації та семантико-номінативних
особливостей термінів фразеологічного характеру, їх відмінностей від фразеологічних одиниць загальнолітературної мови. Розглянуто механізм формування семантики термінів-ідіом. Розглянуто концепцію фразеологізма як семантичного явища та його лексичні пласти: спеціалізовані фразеологізми, галузеві термінологічні фразеологізми,
загальновживані фразеологізми. Представлено групу фразеологічних одиниць, галузеві ідіоми, які позначають поняття, що відносяться до різних професійних сфер. Розглянуто терміни-фразеологізми з точки зору їх структурної
побудови: двоскладні ідіоматичні словосполучення, ідіоматичні вирази зі структурою простого речення. Представлено аналіз семантичних процесів, які призводять до формування значення термінів-ідіом. Наведено приклади метафоричних транспозицій, метонімічного переосмислення. Дж. 8.
Ключові слова: фразеологічна термінологія, лексична одиниця, ідіома, семантичне переосмислення, двокомпонентні фразеологічні терміни, метафоричне переосмислення, семантичний перенос, семантична трансформація.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена анализу структурно-семантических особенностей фразеологической терминологии делового английского языка. Представлен анализ проблемы идиоматичности в терминологической номинации и семантико-номинативных особенностей терминов фразеологического характера, их отличий от фразеологических
единиц общелитературного языка. Рассмотрены механизм формирования семантики терминов-идиом. Рассмотрена концепция фразеологизма как семантического явления и его лексические пласты: специализированные фразеологизмы, отраслевые терминологические фразеологизмы, общеупотребительные фразеологизмы. Представлена
группа фразеологических единиц, отраслевые идиомы, которые обозначают понятия, относящиеся к различным
профессиональным сферам. Рассмотрены термины-фразеологизмы с точки зрения их структурного построения:
двусоставные идиоматические словосочетания, идиоматические выражения со структурой простого предложения. Представлен анализ семантических процессов, которые приводят к формированию значения терминов-идиом.
Приведены примеры метафорических транспозиций, метонимического переосмысления. Ист. 8.
Ключевые слова: фразеологическая терминология, лексическая единица, идиома, семантическое переосмысление, двухкомпонентные фразеологические термины, метафорическое переосмысление, семантический перенос, семантическая трансформация.
STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL TERMINOLOGY IN BUSINESS ENGLISH
The article is dedicated to the analysis of structural and semantic features of phraseological terms in Business English.
The analysis of problems as for idiomatic issue in terminological nomination as well as semantic and nominative features
of the terms of idiomatic nature, their differences from idioms of the common language has been presented. The mechanism
of formation term-idioms’ semantic has been shown. An idiom concept has been considered as semantic phenomenon and
its lexical layers: specialized phraseologisms, phraseological branch terminology, commonly used phraseologisms. Group
of phraseologisms, branch idioms denoting concepts related to various professional fields has been represented. Timingphraseologisms considered in terms of their structural construction: two-part idiomatic phrases, idiomatic expressions with
simple sentence structure. The analysis of semantic processes that lead to the formation of the meaning of terms, idioms has
been considered. Examples of metaphorical transpositions, methonimic rethinking have been illustrated. Sources 8.
Key words: phraseological terminology, lexical unit, idioms, semantic reconsideration, two-timing phraseology, methaphorical rethinking, semantic transfer, semantic transformation.

Постановка проблеми. Проблема термінологічної номінації завжди привертала пильну увагу лінгвістів, що зумовлено, з одного боку, спільністю законів утворення та функціонування лексики термінологічної та лексики загальнолітературної, а з іншого – бажанням виявити словотворну специфіку термінології.
Разом з тим недостатньо дослідницької уваги приділяється проблемі ідіоматичності у термінологічній номінації. Спостереження над конкретними терміносистемами показують, що ідіоматичність притаманна термінам більшою мірою, ніж
це прийнято вважати [1, с. 5]. Вкрай актуальною видається необхідність теоретичного осмислення семантичних процесів,
що лежать в основі формування термінологічного значення у фразеології, виявлення семантико-номінативних особливостей термінів фразеологічного характеру та їх відмінностей від фразеологічних одиниць загальнолітературної мови.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Об’єктом нашого дослідження є терміни-фразеологізми ділової англійської мови. Лексичні одиниці подібного типу досі не були предметом спеціального лінгвістичного дослідження. Необхідність подібного дослідження видається очевидною не лише в теоретичному відношенні, оскільки сприяє подальшій
розробці загальної теорії фразеологічної номінації та її приватного прояву в термінологіях. Усвідомлення механізму формування семантики термінів-ідіом має велике практичне значення, оскільки сприяє вірному «прочитанню» терміна і адекватному його перекладу, а також оптимізації процесу навчання професійній лексиці.
Необхідно відзначити, що в основу дослідження покладена концепція фразеологізма як семантичного явища, «який
виник на основі цілісного образного переосмислення словесного комплексу – прототипу, який і призвів до формування
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особливої мовної одиниці, що володіє, однак, цілісним переносним значенням» [4, с. 57]. До термінів-фразеологизмів ми
відносимо ідіоматичні словосполучення з повним або частковим лексико-граматичним переосмисленням, що входять
до його складу. Дані мовні утворення знаходяться на перетині термінології та фразеології. Виступаючи в якості мовних
позначень спеціальних наукових понять і предметів професійної діяльності, терміни-фразеологізми задовольняють основним вимогам ідіоматичності в рамках фразеологічної концепції А.В. Куніна [3]. Для них характерна семантична транспозиція, стійкість, неможливість побудови за породжуючою моделлю змінного сполучення слів, відтворюваність – прояв
стійкості в мові. Фразеологічні одиниці подібного типу становлять невід’ємну і необхідну частину ділової англійської
мови, що підтверджується аналізом сфери фіксації (лексикографічними джерелами) і сфери функціонування лексики бізнесу (наприклад, навчальними посібниками).
Мета статті – визначити структурно-семантичні особливості фразеологічної термінології ділової англійської мови.
Основні матеріали дослідження, обґрунтування отриманих наукових результатів. У нашій картотеці виявилося 230
термінів-ідіом, витягнутих методом суцільної вибірки зі словників «The Penguin Dictionary of Economics» [6] і «Longman
Business English Dictionary» [8], а також навчального посібника «Маркет Leader» [7]. Генеральним завданням дослідження
є вивчення специфіки плану вираження і плану змісту фразеологічного фонду ділової англійської мови.
При вивченні термінологічних фразеологізмів з семантико-номінативної точки зору відзначаємо їх неоднорідний
склад, в якому виразно виділяються наступні лексичні пласти:
1) спеціалізовані фразеологізми, створені виключно у сфері бізнесу для позначення специфічного поняття;
2) галузеві термінологічні фразеологізми, запозичені з інших професійно-лексичних систем;
3) загальновживані фразеологізми.
Співвідношення цих пластів у розглянутій лексичній системі нерівнозначно. Очевидно, що основу цієї системи становлять вузькоспеціальні фразеологічні одиниці, створені на базі загальновживаних слів для найменування специфічних
понять і предметів розглянутої професійної галузі: white knight (букв. «білий лицар» – дружній інвестор, який робить
нову, більш вигідну, пропозицію про поглинання компанії, вже є об’єктом спроби ворожого поглинання), poverty trap
(букв. «капкан бідності» – дилема, часто стоїть перед сім’ями, які отримують допомогу по різним соціальним програмам), dirty float (букв. «брудне плавання» – курс валют, який визначається ринком, але з частковим втручанням уряду),
currency snake (букв. «валютна змія» – зміна валютного курсу в рамках встановлених меж) та ін.
Наступну групу фразеологічних одиниць утворюють галузеві ідіоми, які позначають поняття, що відносяться до різних професійних сфер, але які також функціонують у комерційній практиці. Так, у словниковому складі сфери бізнесу
представлена спортивна термінологія (plain sailing – букв. «рівне плавання»: легке завдання; a level playing field – букв.
«рівне ігрове поле»: ситуація, в якій всі мають рівні шанси на успіх), військова термінологія (to stick to your guns – букв.
«дотримуватися своєї зброї»: відстоювати свою точку зору; to hit your targets – букв. «влучити в ціль»: досягти мети),
морська термінологія (on an even keel – букв. «на рівний кіль»: безперешкодна робота), професійні вирази з області азартних ігор (to come up trumps – букв. «вийти козирем»: показати хороші, несподівані результати; to hit the jackpot – букв.
«зірвати банк»: досягти успіху) та ін.
У процесі запозичення фразеологізми-дерівати можуть у деяких випадках зазнавати процес семантичного переосмислення, пор., напр .: blue chip (в області азартних ігор «блакитна фішка») – першокласна акція, купівля якої має мінімальний ризик; to move the goalposts (в спортивній сфері «рухати ворота») – міняти цілі і рішення.
Далі йдуть загальновживані фразеологізми, що входять в основний словниковий фонд мови, які функціонують у сфері
бізнесу, як правило, не зазнаючи додаткових семантичних перетворень (white elephant – букв. «білий слон»: обтяжливе
майно; red tape – букв. «червона стрічка»: бюрократія та ін.).
Гетерогенність термінологічних фразеологізмів в семантико-понятійному відношенні, на нашу думку, – риса не випадкова. Вона обумовлена особливим характером взаємодії лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів, що визначають
розвиток і функціонування лексики бізнесу. З одного боку, основний лексичний фонд в порівнянні з кількістю понять, що
існують у вузькоспеціальної сфері, надзвичайно обмежений і часто фразеологізму, вже закріпленому за певним поняттям,
присвоюється нове, «спеціальне» значення. З іншого боку, специфіка бізнесу як самостійної професійної діяльності характеризується незамкнутим, відкритим характером, прилученням до неї дуже широкого кола людей різного віку і професій,
тісним зв’язком з різними галузями практичної діяльності, а також наявністю ряду подібних характеристик із зазначеними
раніше професійними сферами: високим ступенем ризику, азартом, конкуренцією, жорсткими правилами поведінки.
У структурному плані відзначається перевага двокомпонентних фразеологічних термінів (pump priming, window
dressing, sinking fund, карпет bomb, back door, bear run, white knight, concert party, bottom fisher, milk round та ін.). Термінифразеологізми характеризуються різноманітністю своєї структурної побудови. Двоскладні ідіоматичні терміни утворені
в основному за субстантивною синтаксичною моделлю N + N (bear hug, bottom fisher, concert party, dawn raid, milk round,
poison pill, safety net і ін.) та атрибутивною моделлю Adj + N (back door, blue book , blind call, fat cat, green shoots, random
walk, red ink, naked writer та ін.). Крім того, зустрічаються дієслівні конструкції V + (prep) + N (lose ground, come under the
hammer та ін.) та нечисленні адвербіальні поєднання Adv + N (below the line, across the board).
Серед трикомпонентних словосполучень найбільшого поширення отримують дієслівні конструкції з компонентами
різної частино-мовленнєвої належності (control the purse strings, talk at cross purposes, get straight to the point, fight a running
battle та ін.). Далі за ознакою згасання частотності йдуть субстантивні сполучникові конструкції N + and + N (cap and
collar, wheeling and dealing, rank and file, leads and lags, mover and shaker, naming and shaming) та атрибутивні моделі (dead
cat bounce, blue chip company , single tax party). Найменш поширеними є безприйменникові та безсполучникові конструкції
субстантивного типу N + N + N (life boat operation).
Аналіз синтаксичної структури дозволив виявити ідіоматичні вирази зі структурою простого речення: the axe falls, the
bubble bursts, bad money drives out good.
Далі розглянемо семантичні процеси, які призводять до формування значення термінів-ідіом. Одним з найпоширеніших механізмів створення фразеологічних термінів є метафоричне переосмислення загальновживаних слів, що входять
до складу фразеологічної одиниці, на основі функціональної подібності, релевантної для сутнісної характеристики позначуваного поняття. Однак при співвіднесенні переносних значень що входять до складу фразеологізму одиниць з їх
прямими, термінологічними значеннями ми відзначаємо неоднорідний пласт лексичних утворень, побудованих на даній
мотиваційно-семантичній основі. Серед них виділяються мотивовані фразеологізми, що зберігають достатньо прозору
внутрішню форму, що не дозволяє сприймати їх в повному відриві від слів і понять, які послужили основою для перенесення. Розглянемо як приклад термін cash cow – букв. «грошова корова»: продукт, що користується попитом, тобто
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приносить дохід. Перенесення назви з денотата загальновживаного визначаємого слова cow на денотат терміна cash cow
заснований на схожості дій. Загальним для обох дій, тобто їх семантичним інваріантом, є «те, що приносить щось приємне». Значення прототипу cow конкретно, а значення фразеологізму абстрактно, оскільки відноситься до різних об’єктів,
здатним приносити прибуток.
Аналогічний семантичний перенос спостерігаємо в терміні invisible hand (букв. «невидима рука» – ринковий механізм, що здійснює регулювання господарства в умовах вільної конкуренції з теорії Адама Сміта). В даному випадку при
формуванні переосмисленого термінологічного значення актуалізується одна з сем, що входять в структуру прямого номінативного значення, а саме асоціативна сема базового денотата: «те, що контролює, тримає у своїй владі».
Функціональна схожість лежить в основі семантичних трансформацій
і в ряді інших термінів: lifeboat operation (букв. операція «рятувальний човен» – операція з порятунку близьких до
банкрутства компаній), captain of industry (букв. «капітан промисловості» – директор компанії), credit freeze (букв. «заморожування кредиту» – припинення видачі позик) та ін. Як бачимо, ступінь ідіоматизації в наведених тут і вище прикладах
незначна, що обумовлено, на наш погляд, використанням одного з компонентів у його прямому значенні: cash, invisible,
operation, industry, credit. У досліджуваному матеріалі близько 70% термінів-фразеологізмів являють собою словосполучення з частковим переосмисленням компонентного складу.
Наступну групу представляють терміни-фразеологізми, побудовані на аналогічній метафоричної основі, які однак
володіють «затемненою» внутрішньою формою. Відновлення мотивації таких одиниць представляється утрудненою. Наведені нижче приклади ілюструють це положення: poison pill (букв. «отруєна пігулка» – будь-які методи боротьби з ворожим поглинанням компанії), golden parachute (букв. «золотий парашут» – велика грошова компенсація, видана керівнику
вищої ланки корпорації при виході на пенсію або при звільненні), carpet bomb (букв. «бомбити по килиму» – посилати
рекламний матеріал великій кількості людей в районі), milk round (букв. «об’їзд розвізником молока» – щорічне відвідування університетів працівниками відділів кадрів великих компаній, що підбирають для своїх фірм випускників) та
ін. В термінологічному відношенні одиниці подібного типу не можуть бути розділені на складові частини. У структурі
цих словосполучень немає термінологічно самостійних компонентів або слів, використовуваних в їх прямому значенні.
Створення термінологічних комплексів з переосмисленням слів-компонентів є більш рідкісним випадком фразеологічної
номінації в термінології , що обумовлено підвищеним ступенем семантичної абстрактності і видаленням від денотата.
Ряд термінів-фразеологізмів являють собою метафоричні транспозиції на основі зовнішньої схожості: crown jewels
(букв. «коштовності корони» – найбільш привабливі складові частини корпорації), roller coaster (букв. атракціон «гірки»
– підвищення і зниження цін акцій, валюти тощо протягом короткого періоду часу). Вважається, що такі терміни характеризуються підвищеною образністю, яка, на наш погляд, усвідомлюється тільки в плані діахронії. У синхронному ж аспекті
показання терміни являють собою стерті метафори, що втратили свою початкову виразність внаслідок частого вживання в
професійній сфері. Розглянуті лексичні одиниці є єдиними позначеннями спеціальних понять, які виконують не емоційно
експресивну функцію, характерну для фразеологічних одиниць загальнолітературної мови, але номінативно-дефінітивну.
Показово, що розглянуті нами терміни в спеціалізованих галузевих словниках не укладаються в лапки і не супроводжуються стилістичними позначками, що вказує на їх конотації і обмеження у сфері застосування, а це вже свідчить про повноправний термінологічний статус подібних одиниць. Крім того, ряд термінів подібного походження демонструє широкі
комбінаторні можливості, що виражаються в участі при побудові багатокомпонентних словосполучень: blue chip stock,
blue chip company, crown jewels defense. Наведені приклади свідчать про стійкі традиції вживання даних метафоричних
термінів, які втратили свою етимологічну образність в мовленні фахівців розглянутої професійної сфери.
Метафоричні переноси демонструють наступні категорії загальновживаної лексики: зооніми (shark repellent – букв.
«відлякувач акул»: заходи щодо захисту компанії від недружнього поглинання; dead cat bounce – букв. «cтрибок дохлої
кішки»: різке зростання ціни фінансового активу після періоду її істотного зниження ), найменування професій (bottom
fisher – букв. «рибалка на дні»: інвестор, що купує ті цінні папери, курс яких досяг «дна»; category killer – букв. «категоріальний вбивця»: дешевий спеціалізований магазин, що торгує товарами тільки однієї групи за зниженими цінами, витісняючи конкурентів), найменування одягу (cap and collar – букв. «кепка і комір»: умова кредиту з плаваючою процентною
ставкою, за яким вона не може перевищити певного максимуму і опуститися нижче обумовленого мінімуму).
Метонімічні переосмислення представлені в нашому матеріалі в основному в найменуваннях днів тижня (Marlboro
Friday – 2 квітня 1993 р. – день, коли ціна сигарет Мальборо була знижена з метою збільшити їх продаж; Black Monday
– 19 жовтня 1987р. – день фінансової кризи на світовому фондовому ринку; Black Thursday – 24 жовтня 1929р. – день,
коли відбулося різке падіння курсу акцій на Уолл-стріт) і колірних позначеннях (red ink – фінансова заборгованість; green
audit – перевірка впливу діяльності компанії на навколишнє середовище; white-collar worker – «білий комірець» – людина,
що працює в офісі; blue-collar worker – «синій комірець» – виробничий робітник).
Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
1) Особливий характер взаємодії лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів зумовив різноспрямовану, трикомпонентну структуру фразеологічного фонду сфери бізнесу в семантико-номінативному плані.
2) Структурні особливості термінів-фразеологізмів демонструють тенденцію до формування двокомпонентних словосполучень за поширеною загальномовною субстантивною і атрибутивною моделлю.
3) У семантико-мотиваційному аспекті відзначається перевага метафорично похідних термінів-фразеологізмів, побудованих на основі взаємної функціональної схожості.
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ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕВЕРБА ANУ ДІЄСЛОВАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ XVI СТ.
Стаття присвячена дослідженню граматикалізації преверба an- у дієсловах німецької мови XVI ст. Особливу
увагу приділено аналізу семантичних змін, що їх зазнають дані мовні одиниці в контексті. Ідіоматизація преверба
an- призводить до його перетворення на префікс.
Ключові слова: граматикалізація, преверб, префікс, ідіоматизація.
ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕВЕРБА AN- В ГЛАГОЛАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА XVI СТ.
Статья посвящена исследованию грамматикализации преверба an- в глаголах немецкого языка XVI ст. Особое
внимание уделено анализу семантических изменений в данных языковых единицах в контексте. Приобретая идиоматичное значение, преверб превращается в префикс.
Ключевые слова: грамматикализация, преверб, префикс, идиоматизация.
GRAMMATICALIZATION AND FUNCTIONS OF PREVERB AN- IN VERBS OF GERMAN LANGUAGE OF
THE XVIth CENTURY
The article deals with the research of the grammaticalization of preverb an- and its functions in German verbs in the plays
of the XVI century. The aim of the work is to analyze the way the grammaticalization of the separable element proceeds. The
focus is also made on the changes in the semantic structure of the German verbs with preverb an- in the XVI century in order
to reveal the functions of the first component of the researched verbs. Preverbs were derived from adverbs and prepositions
and received some features from them, but unlike these units separable elements modify the way the verbal action proceeds.
An attempt has been made to determine the status of an- in the verbal construction. It has been applied the criterion of the
similarity of the meaning of the preverb and the one of the word from which it was derived. We have found out that preverb
an- has transparent semantics in some cases and thus functions as the first part of the compound word, but it can undergo
substantial changes in the semantics in other examples. Preverb an- turns into the prefix because of the idiomatization of its
meaning. An- can intensify the verbal action or show that its object is totally affected, what makes the action more dynamic.
Further development of the idiomatic meaning of preverb an- contributes to the formation of the inchoative semantics.
Key words: grammaticalization, preverb, prefix, the idiomatization of the meaning.

Постановка проблеми. Граматикалізація мовних явищ є складним процесом, який може тривати століттями. Саме
так відбувається формування граматичної семантики мовної одиниці на основі її лексичного та словотвірного значень [4,
c. 87–90]. Прикладом цього є дієслова з відокремлюваними превербами в німецькій мові. Їхня граматикалізація триває і
донині, що спричиняє наукові дискусії довкола статусу елемента прислівниково-прийменникового походження. Аналіз
наукових робіт, присвячених цій проблематиці, засвідчив різноманітність потрактувань даного явища. Деякі вчені, зважаючи на здатність першого елемента відокремлюватися, відносять ці утворення до одиниць синтаксичного мовного рівня
(Й. Целлер [13], С. Вурмбрад [12]), інші – до фразеологічного (К. А. Левковська [2], Ж. Буі [3]). Одні представники морфологічного підходу відстоюють думку про приналежність даних конструкцій до композит і / або до префіксальних дієслів
(В. Фляйшер, І. Барц [6], М. Хаберман [7]), інші вважають їх окремим типом словотворення (С. Шлотхауер, Г. Цифонун
[10]). Проте ґрунтовне вивчення дієслів з превербами можливе за умови врахування особливостей їхнього становлення в
діахронії. Оскільки в німецькій мові XVI ст. трапляються як випадки вживання даних утворень, характерних для більш
ранніх періодів розвитку мови, і таких, що є типовими для сучасної німецької мови, актуальності набуває їхній аналіз в
мові XVI ст. Матеріалом дослідження слугують німецькі п’єси XVI cт. Мета статті – проаналізувати процес граматикалізації преверба an- в німецьких дієсловах XVI cт. та з’ясувати його функціонування у даних конструкціях.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання відповідних завдань:
– простежити перебіг граматикалізації преверба an- у дієсловах німецької мови XVI ст.;
– визначити семантичні зміни у дієсловах з відокремлюваним превербом an- на матеріалі німецьких п’єс XVI ст.;
– проаналізувати характер зв’язку преверба an- зі словом від, якого він походить;
– простежити взаємозв’язок між значенням першого компонента таких утворень та їхнім словотвірним статусом;
– з’ясувати особливості функціонування преверба an- у даних конструкціях.
Викладення основного матеріалу. В давньо- та середньоверхньонімецькій мові преверб an- важко відрізнити від прийменника та прислівника: eine grafschâft die brâhte in sîn vater an (…brahte an ihn); du hâst mich ze dienste dich an gezogen
(…an dich gezogen); er nam ze kinde sich den weisen an (…nahm die Weise an sich oder nahm die Weise an); von den hûsfrowen wart
geboten an (wurde angeboten) [1, c. 351]. В наведених прикладах an- не є прислівником, оскільки даний елемент не виконує
функцію члена речення. Від прийменників він запозичив скерування напрямку на об’єкт дії, яке однак як і у прислівників є
зрозумілим саме з контексту. Проте в поданих вище реченнях an- на відміну від зазначених мовних одиниць не лише вказує
на напрямок, але й модифікує дієслівну дію, позначаючи спосіб її перебігу, що є характерним саме для превербів.
В німецькій мові XVI ст. частково зберігається тенденція, коли преверб можна відрізнити від мовних одиниць, від яких він
походить, лише у контексті, однак і трапляються випадки, близькі до його поєднання з дієсловом в сучасній німецькій мові:
1) Midian: Vnd klage nun an dieß gegenwertige Weib, zu Leib, zu Leben, Zu Haut, zu Haer... [5, c. 103]
2) Daniel: So haben doch diese beiden alten einen falschen Eydt geschworen, vnd sie felschlich angeklaget [5, c. 134].
В першому реченні an стоїть перед іменником, виражаючи спрямованість дії на особу, та одночасно підсилює інтенсивність її виконання. Таким чином, наголошено на серйозності злочину, який вчинила жінка, та прагненні старого Мідіана
засудити її до страти. Його ненависть не знає меж, що підкреслено за допомогою низки додатків з прийменником zu.
У даному випадку відбувається перетворення прийменника на преверб в результаті процесу реінтерпритації, що є експліцитно не вираженим [11, c. 33-37]. Натомість в глибинній структурі речення відбулися такі зміни:
Midian: [[VP Vnd klage nun [PP an [NP dieß [NP gegenwertige Weib]]]], [PP zu Leib], [PP zu Leben], [PP Zu Haut], [PP zu Haer...]]
→ [[[VP Vnd klage nun (Prv an)] [NP dieß [NP gegenwertige Weib]]], [PP zu Leib], [PP zu Leben], [PP Zu Haut], [PP zu Haer...]].
В прикладі 2 ієрархічна структура конституентів має такий вигляд:
[S So [[V’ haben doch [NP diese [NP beiden alten]] [VP [NP einen [NP falschen Eydt]] geschworen]], vnd [VP sie [VP
felschlich [VP (Prv an) geklaget]]]]].
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Преверб передує дієслову, утворивши з ним семантичне ціле. Про незавершеність процесу граматикалізації свідчить
морфологічна роз’єднаність складових частин конструкції. В цьому реченні an- зазнав дещо більшої абстрактизації ніж в
попередньому випадку. Внаслідок дії категоріальної метафори у відокремлюваному елементі на базі локативності розвинулося значення «здійснення дії в повній мірі». Вживання дієслова з цим превербом в перфекті додає дії результативності.
Подальша ідіоматизація an- сприятиме набуттю ним ознак префікса.
Для з’ясування статусу відокремлюваного компонента an- у німецьких дієсловах XVI ст. застосовано критерій подібності значення, згідно якого преверб є частиною складного дієслова, якщо він так само як і мовна одиниця, що він від неї
походить, передає локативність дії. У випадку втрати первинної семантики відбувається ідіоматизація преверба та його
перетворення на префікс [7, c. 37].
У наступних прикладах an- є компонентом композит:
3) Hans Pfriem:
Komm du mit mir, mein frey Gespan,
Ich wil dich lustig füren an,
Am guten ort, da ich bin genesen... [8]
4) Susanna: Vnd du wirst mich hernacher aus der Erden aufferwecken. Vnd werde mit dieser meiner Haut abgeben werden. Vnd
werde in meinem Fleische Gott sehen, vnd in ewigkeit anschawen…[5, c. 123]
5) Mein Nachbaur, du mußt also tan:
nimm ein Mannsherz in deinen Leib
und beut ein Kampf an deinem Weib,
du wöllst dich weidlich mit ihr schlagen,
weliches söll die Bruch antragen;
und welches in dem Kampf erlieg,
daß das ander gewinn den Sieg
und sei denn Herr und Mann im Haus! [9]
У третьому реченні обидві частини дієслівної конструкції мають прозору семантику, у четвертому – дієслово є напівідіоматичним (in ewigkeit anschawen – «дивитися у вічність»), оскільки внаслідок вживання з об’єктом на позначення
абстрактного поняття набуло переносного значення. У прикладі 4 безвинно засуджена на страту жінка звертається до Бога
та благає його про підтримку. Такі випадки дієслівних метафор є типовими для реплік героїв трагедій та трагікомедій XVI
ст. В останньому з наведених вище прикладів сусід дає пораду чоловіку як поводитися з жінкою, щоб показати їй, «хто в
домі хазяїн» (weliches söll die Bruch antragen). В даному виразі дієслово є ідіоматичним. Загалом для фастнахтшпілей та
комедій XVI ст. характерне вживання прислів’їв, приказок та ідіом.
Преверб an- може бути напівідіоматичним:
6) Iojakim: Hyrame, lauff eilend hin, vnd sage meinem Schwiegervater vnd meiner Schwiegermutter, ich sey gesundt vnd
frisch widerumb angelanget, vnd bitte freundtlich, sie wollen hiehero zu mir kommen, denn ich mit jhnen zu reden habe [5, c. 87].
7) Midias: Wer hette es doch immermehr dencken sollen, das die Liebe einen menschen so solte ohne vnterscheidt zusetzen?
Das sie Junge Leute anficht, das ist nicht seltzam, sondern ist Natürlich, Aber alte Leute zuuersuchen, das ist wünderlich [5, c. 36].
8) Maria Magdalena.
Bekommen. Das ich wündschen will,
Euch auch, traut hertzer Bruder mein,
Wolts euch kein schertz nicht lassen sein,
Alleine nempt meine warnung an,
Vnd was jhr habt zu viel gethan,
Bekennets nur, vnd bittet vmb gnad…[8]
У реченні 6 відокремлюваний елемент позначає прибуття до місця призначення. Часова форма перфекту, в якій вжито дієслово, у даному випадку виражає результативність дії. Твірна основа має прозору семантику. В прикладі 7 обидві
частини конструкції є напівідіомами. An- окрім напрямку позначає також інтенсивність. Дієслово зазнало метафоризації
внаслідок поєднання зі суб’єктом на позначення абстрактного поняття (Das sie (Liebe) Junge Leute anficht). Таким чином,
преверб додає динамічності дієслівній дії та вказує на ступінь її прояву. В прикладі 8 ще можна простежити первинну
семантику an-, однак більш вираженим є значення «виконання дії в повій мірі». Твірна основа зазнала ідіоматизації, та з
огляду на здатність преверба у даному контесті передавати локативність усю конструкцію визначаємо як часткову ідіому.
З розвитком у відокремлюваного елемента an- семантики інтенсивності виконання дії та повного охоплення нею
об’єкта преверб все більше набуває ознак префікса.
9) Midian: Wie ichs aber zum füglichsten könne anschlagen, das solches vnuermerckt möchte zugehen, vnd ich allein zu jhr
kommen könte, darüber habe ich mich schier zum Narren vnd Fantasten gemacht [5, с. 37].
10) Midian: Ich habe den armen, wenn sie bey mir angesucht, nicht verhelffen wollen [5, c. 154]
У прикладах 9 та 10 преверб an- є ідіомою. Твірна основа також не співвідноситься зі словом, від якого походить. У випадку з anschlagen («вчинити») преверб позначає «виконання дії в повному обсязі», завдяки чому у даному контексті автор
п’єси наголошує на надмірній зосередженості суб’єкта дії на власному задумі, в успішне здійснення якого старий Мідіан
змушує себе повірити. У похідному дієслові ansuchen («просити») преверб виражає лише інтенсивність дії. В такий спосіб
автором зроблено акцент на благанні бідних людей, з яким вони зверталися по допомогу до безжалісного судді. Напрямок
дієслівної дії передає не преверб, а прийменник bei.
Окрім підсилення дії чи її прояву в повній мірі an- може також позначати її початок:
11) Dein Weib kummt; tu ihrn Kampf ansagen! [9]
У даному випадку в превербі ще певною мірою помітна його первинна семантика. Крім цього an- також виражає здійснення дії в повному обсязі та її початок. Тож, на думку сусіда, чоловікові треба як слід провчити жінку.
У наступному прикладі відокремлюваний елемент більше вже не позначає напрямок, тобто є повністю ідіоматизованим, а отже, перетворився на префікс:
12) Johan Clant: Dat is nit gut, dat wil gar tho warm syn, et muste ein Mensche verdampen, auerst segget mey, wat is Töuerey.
Helkia: Du fengest es wieder auff der alten Geigen an [5, c. 24].
В цьому прикладі преверб an- передає початок дії. Твірна основа є ідіомою.
Висновки. В німецькій мові XVI ст. в деяких випадках преверби можна відрізнити від прийменників та прислівників
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лише в контексті. Запозичивши від цих мовних одиниць значення локативності, преверби здійснюють також модифікацію
способа перебігу дієслівної дії. Такої риси вони набули внаслідок встановлення міцного семантичного зв’язку з дієсловом,
що в свою чергу виник в результаті процесу реінтерпритації, що є механізмом граматикалізації.
В німецьких дієсловах XVI ст. преверб an- може вказувати на напрямок дії. В такому разі відокремлюваний елемент є частиною композит. З розвитком значення інтенсивності дії або її виконання в повному обсязі преверб починає поступово втрачати первинну семантику та набувати ознак префікса. Отже, в результаті ідіоматизації преверба відбувається перетворення даних
конструкцій на префіксальні дієслова. Ще більша абстрактизація преверба призводить до формування у нього рис інхоатива.
В німецькомовних п’єсах XVI ст. преверб an-, що окрім уточнення напрямку дієслівної дії також виражає її інтенсивність чи прояв в повній мірі, додає їй динамічності. Розвиток таких значень у відокремлюваному елементі an- позначається
на характері всієї фрази, адже призводить до наголошення на особливостях перебігу дієслівної дії, внаслідок чого авторові, наприклад, вдається зробити акцент на задумі діючої особи.
Перспективи подальшого дослідження. Предметом подальших лінгвістичних розвідок має бути дослідження граматикалізації превербів ab-, auf-, aus-, ein- в німецьких дієсловах в п’єсах XVI ст. з метою детального вивчення функціонування відокремлюваного елемента в даних конструкціях.
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НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ
Предметом поданого дослідження є відтворення асоціативно-концептуальної карти історичного типу. Для
реконструкції ментального прикметникового лексикону давньошотландської мови використовуються зважені діахронні прикметникові синонімічні ряди, які будуються на основі діахронних текстових прототипів словника давньошотландської мови. З точки зору нечіткої логіки ці аналітичні структури являють собою нечіткі множини, з
погляду психолінгвістики – імітацію асоціативних полів за часовою послідовністю. Отже, похідними поняттями
є нечіткі асоціативні поля та нечітка асоціативна структура слова. Такі два відношення є базовими для побудови
нечіткого асоціативного тезауруса, що можна вважати нечіткою моделлю асоціативного ланцюжкового експерименту з історичною реакцією. Моделювання представлене нечіткою мережею, активація якої може слугувати
симуляцією динаміки асоціативної вербальної сітки. Методологія дослідження поєднує історично-порівняльну та
когнітивну парадигми з метою досягнення експланаторності запропонованого підходу. Отримані результати представляють частковий інтерес у сфері комп’ютерної історичної лексикографії, когнітивної та психолінгвістики, і
слугують незалежною спробою симуляції давньої мовно-концептульної картини світу на основі розроблених лексикографічних структур історичного типу.
Ключові слова: діахронні синонімічні ряди, нечіткі множини, нечіткі асоціативні поля, нечітка асоціативна
структура слова, ланцюжковий асоціативний експеримент з історичною реакцією, нечіткий асоціативний тезаурус історичного типу, асоціативна карта, когнітивна модель, асоціативна сітка, нечітка асоціативна мережа,
давньошотландська мова.
НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ
Предметом данного исследования является симуляция ассоциативно-концептуальной карты исторического
типа. С целью реконструкции ментального лексикона прилагательных древнешотландского языка используются
взвешенные диахронические синонимические ряды качественных прилагательных, скомпилированные на основе диахронических текстовых прототипов словаря древнешотландского языка. С точки зрения нечеткой логики такие
аналитические структуры являются нечеткими множествами, в спектре психолингвистики – имитацией ассоциативных полей за временной последовательностью. Производными понятиями являются нечеткие ассоциативные
поля и нечеткая ассоциативная структура слова. Такие два отношения создают базу для моделирования нечеткого
ассоциативного тезауруса, что в конечном итоге является имитацией ассоциативного цепочечного эксперимента с
исторической реакцией. Фрагмент тезауруса воссоздан с помощью нечеткой сети, следуя образцу линейного графа
ассоциативного тезауруса английского языка Дж. Киша. Активация такой сети может служить моделью симуля-
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ции динамики ассоциативной вербальной сети. Методология исследования соединяет сравнительно-историческую и
когнитивную парадигмы для достижения экспланаторности предлагаемого подхода. Полученные результаты представляют частичный интерес в сфере компьютерной исторической лексикографии, когнитивной и психолингвистики, и служат независимой попыткой фрагментарной реконструкции древней концептуально-языковой картины
мира с помощью разработанных лексикографических структур исторического типа.
Ключевые слова: диахронные синонимические ряды, нечеткие множества, нечеткие ассоциативные поля, нечеткая ассоциативная структура слова, цепочечный ассоциативный эксперимент с исторической реакцией, нечеткий ассоциативный тезаурус исторического типа, ассоциативная карта, когнитивная модель, нечеткая ассоциативная сеть, древнешотландский язык.
FUZZY MODELING OF ASSOCIATIVE MAPS
Subject of the given research lies in the recreation of a historical associative-conceptual map. The weighed diachronic
synonymic adjectival strings built on the basis of diachronic text prototypes of the Dictionary of Older Scots are employed to
reconstruct the mental adjectival lexicon of Older Scots. In opinion of fuzzy logic, these analytical structures resemble fuzzy
sets, whereas for psycholinguistics, they imitate time series associative fields. Thus the derivative notions are fuzzy associative fields and fuzzy associative word structures. These two relations make a basis for modeling a fuzzy associative thesaurus
that could be treated as fuzzy simulation of an associative chain (discrete) experiment with historical reaction. Its episode is
recreated in the form of fuzzy network following the pattern of G.Kiss’ Associative Thesaurus linear graph. The running of this
network tends to reproduce the verbal associative memory area activation that is of hypothetical nature, although. Research
methodology combines comparative-historical and cognitive paradigms to reach the explanatory coherence of the suggested
approach. The gained results represent particular interest in the sphere of computer historical lexicography, cognitive and
psycholinguistics and serve as an independent attempt of simulating an episodic older conceptual-language picture of the
world based on developed lexicography structures of historical type.
Key words: diachronic synonymic adjectival strings, fuzzy sets, fuzzy associative fields, fuzzy associative word structure,
chain associative experiment with historical reaction, fuzzy associative thesaurus of historic type, cognitive model, verbal associative memory, associative map, fuzzy network.

Порівняльна парадигма у лексикографії, окрім ономасіологічних чи семасіологічних напрямків, має проекцію у площину когнітивних та психологічних досліджень. Асоціативний експеримент покликаний виявляти мовні реакції сучасності, однак відтворення попередніх картин ментального лексикону не вбачається завданням високого рівня достовірності. Розроблена модель нечіткої асоціативної карти якісного прикметника у давньошотландській мові, не ґрунтуючись на
емпіричних даних, носить гіпотетичний характер, прагнучи прокласти логічну паралель на тлі давніших мовних реалій.
Предметом вихідних історично-лексикографічних досліджень є діахронні синонімічні ряди прикметників давньошотландської мови, розгорнуте моделювання яких подане автором у [3], базуючись на зразкових дослідженнях у англійській
мові [9]. Дане лексикографічне моделювання слугує ланкою до реконструкції когнітивної моделі прикметника історичного
типу, що має на меті реалізацію концептуально-асоціативних зв’язків між синонімами згідно з [17, 11], і розгортання асоціативної структури слова [8, 11], що дозволить представити цю модель нечіткою мережею, подібно до лінійного графа
асоціативного тезауруса Кіша [11]. Відмінність підходу у відсутності емпіричних даних (результатів асоціативного експерименту): моделювання будується на основі діахронних текстових прототипів [14]. У цьому напрямі безперечним лідером
є техніка текстового латентного семантичного аналізу Ландауера-Дюма [12]. Подане у статті нечітке моделювання є самостійною спробою концептуалізації діахронного лексикографічного дослідження, орієнтуючись на практику діахронної
психолінгвістики Осгуда [15] та когнітивних досліджень прототипо-орієнтованих семантичних змін Бланка [10].
Представлене дослідження є продовженням чи когнітивною інтерпретацією дослідження [3]. Отже, матеріал дослідження складають вищезгадані історичні лексикографічні структури, а саме діахронні синонімічні ряди якісних прикметників
давньошотландської мови [18]. Завдання дослідження полягає у відтворенні концептуально-асоціативної карти прикметника
давньошотландської мови, що є передумовою для побудови фрагментарного асоціативного тезауруса історичного типу.
У базовому дослідженні [3] слова, що розкривають одне й те ж значення чи об’єднані спільною семантичною
ознакою, поєднуються у ряди за хронологічним принципом. Така словникова стаття подає вичерпну характеристику кожній лексемі ряду, включаючи ваговий коефіцієнт чи міру часової віддаленості, що обчислюється за формулою
y − ymin ), тобто проміжок часу від
y −y
 , де враховується діахронний діапазон ряду ( max
 1
( y)

Wi

=

min
i
− 1 + 1

y max − y min  n + 1 

появи найстаршого слова ряду (історичної домінанти, генеруючого слова) до наймолодшого, а також часова відстань до
появи конкретного синоніма ( yi − ymin ) та кількість слів у синонімічному ряді n [9, с.27]. Ряди моделюються реляційною
базою даних IsetIntro. Фрагмент ряду Unmovit, що містить 52 синоніми подано на Рис.1.

Рис. 1 Фрагмент діахронного синонімічного ряду Unmovit.
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З точки зору когнітивної лінгвістики подана структура репрезентує концепт Unmovit, типу «фрейм» фіксованої структури представлення знань [8, с. 418], який подає (1) референтну ситуацію на основі діахронного текстового прототипу;
(2) ядро концепту – словникову статтю; (3) етимологію, що згідно з [7, с. 41] є внутрішньою визначальною формою концепту, представленою історичною есенцією, яка робить його «фактом культури», (4) асоціативне поле концепту, що виявляє його соціальність та прагматику. [7, с.41] Окрім поданих вище класичних вимог до концепту, розроблена структура
відповідає «шаруватості» концептуальної будівлі, тобто поступовому історичному нашаровуванню «осаду» культурного
життя різних епох [7, с. 41]. Вистилання концепту відбувається за рахунок концептів-інтерпретаторів (за Павиленісом [7,
с. 40]) з відповідно відображеними структурними елементами (1)-(3), що робить його зріз «історично прозорим». Такими
інтерпретаторами вважаємо синоніми, вишикувані у хронологічному порядку. Дана концептуальна комплементарність
синонімії вдало аргументує концептуальні зв’язки синонімів, встановлені у дослідженнях Гросса & Фішера & Міллера,
Чарльза & Ріда та найбільшою мірою Мерфі & Ендрю, проаналізованих в [17]. Вважається, що синонімія в ідеографічному
(чистому) вигляді формує приядерну зону концептосфети, в той час як асоціативне поле формує її периферію [7, с. 17].
Наше дослідження вважає доцільним об’єднати їх у одну концептуально-асоціативну карту.
Аргументацію сумнівної, «неузгодженої» дослідниками, асоціативності синонімів [17] розпочнемо з самих умов експерименту. Для побудови діахронного синонімічного ряду якісних прикметників давньошотландської мови на вхід електронного словника давньошотландської мови (DOST) подається англійський синонім, член синонімічного ряду [16], який
слугує фактичним стимулом нашого експерименту. У випадку розглядуваного вище ряду таким пучком стимулів є англійські прикметники ряду Inflexible. Відповідною реакцією DOST є велика кількість словникових статей, де кожне подане
слово виступає основною інваріантною семантичною компонентою згрупованих таким чином давньошотландських слів.
Оскільки всі слова-стимули володіють певним спільним номінативним значенням, то отримана категорія давньошотландських слів також характеризується тим же номінативним значенням, чи денотатом-референтом, і співвідноситься з англійським стимулом-домінантою Inflexible у нашому випадку, оскільки за [2, c. 60] домінанта є багатокомпонентним словом,
що виражає спільний для вихідного ряду зміст, і кількість її компонент дорівнює кількості слів вихідного синонімічного
ряду. Встановлена семантична спільність значення отриманого ряду давньошотландських прикметників дозволяє назвати
утворену категорію слів синонімічним рядом [2, c. 6], насправді ж мега-рядом з помітною стилістично-конотативною
варіативністю та етнічною зануреністю, що є основними характеристиками асоціативного поля. А саме, В.Жданова та її
польський колега Є.Бартмінскі вважають, що асоціативний експеримент, підтверджуючи часом певну частину семантичної характеристики концепту, водночас значно його розширює, збагачує, між іншим, елементами емоційними або елементами, що походять з прецедентних текстів [6, c. 29]. Такими прецедентними текстами у нашому разі є діахронні текстові
прототипи, тому за потенційної відсутності інших учасників експерименту, вважаємо таку хронологічно впорядковану
базою даних відповідь DOST ланцюжковим асоціативним експериментом з «історичною реакцією», виходячи з того, що
експеримент, де застосовується кілька асоціативних реакцій на стимул у певний проміжок часу називають ланцюжковим
асоціативним експериментом із подовженою реакцією [8, с. 239]. Окрім того, класифікацію асоціацій за схожістю, часовою послідовністю та контрастом виділяв ще Аристотель [8, с. 236].
Підтвердити асоціативну природу зв’язку в нашому ряді можна й іншим чином, перевівши його діахронну структуру
в синхронну площину на основі закону Ципфа про статистичний зв’язок між віком слова та його частотністю [1, c. 3]. При
цьому, коефіцієнт Wi втрачає свою часову ознаку і набуває забарвлення частотності, а згідно з формулою – міри наближеності, асоціативності кожного синоніма з домінантою ряду. Тому в діахронних умовах нашого експерименту приймаємо
асоціативність за основну властивість досліджуваного синонімічного зв’язку, оскільки вона певною мірою абсорбує у собі
саме поняття діахронної синонімії (перші значення у ланцюжку асоціацій є найбільш релевантними чи найсильнішими
реакціями активованої асоціативної вербальної сітки в певному інформаційному домені [13, c. 29]). Недоліком розроблюваної асоціативної карти давньошотландського прикметника буде залишатися відсутність синтагматичних асоціацій,
який частково усувається фреймами текстових прототипів, що подають основні тенденції сполучуваності досліджуваного
концепту та його інтерпретаторів.
Математична модель дослідження [3] розглядає синонімічний ряд як нечітку множину з функцією чіткості чи належності
µ А (x ) = Wi. Кожна така нечітка множина названа відповідною їй домінуючою семантичною ознакою. Наприклад, Unmovitряд є нечіткою множиною Inflexible, Quhite-ряд – нечітка множина Good, Ferme-ряд – нечітка множина Strong, Happy-ряд –
нечітка множина Lucky і Sped-ряд – нечітка множина Successful (див. Рис.3). При цьому µ А (x ) вказує на міру відображення
словом даної семантичної ознаки, що у синхронному трактуванні та на основі попереднього викладу вважаємо тотожним мірі
асоціативності кожного синоніма з домінантою ряду. Форма запису нечіткої множини A= {x / µ А (x ) }, отже
Inflexible = {unmoviе/1, ferme/1, rigorus/0.94, set/0.86, siker/0.85; forset/0.76, wele set/0.76, tailȝeit/0.76, unremovable/0.75,
sure/0.75, sattillit/0.67, erdfast/0.62, stedfast/0.62, stif/0.59, degest/0.59, streiche/0.59, stern/0.58, immovabil/0.58, inveterat/0.58,
fixit/0.58, ticht/0.58, liquid/0.55, standand/0.54, unred/0.53, liquidat/0.52, roustit/0.51, Ȝerd fast/0.51, tretit/0.50, unmovabil/0.5,
obstinate/0.5, stabil/0.49, immobile/0.46, constant/0.46, lokit/0.46, unbowable/0.46, grundit/0.4, inflexibil/0.36, bent/0.35,
resolvit/0.34, indurit/0.34, solid/0.33, opiniater/0.33, limit/0.27, oken/0.25, knit/0.23, ingrainit/0.2, battit/0.2, sad/0.19, stinted/0.19,
statarie/0.18, heid-set/0.17, ill-set/0.02}
Таку множину назвемо нечітким асоціативним полем (НАП), оскільки говоримо про сукупність вербальних асоціацій,
впорядкованих у нечітку множину.
Далі у [3] виокремлено нечітку лінгвістичну змінну ‘семантична ознака’, яка набуває своїх значень у різних нечітких
рядах-множинах з різною функцією належності. Наприклад, для слова Solid нечітка лінгвістична змінна набуває значення
Good з функцією належності 0.38, Strong з µ А (x ) =0.36, Inflexible з µ А (x ) =0.33 та Loyal з µ А (x ) =0.03. Для слова Ferme
нечітка ‘семантична ознака’ набуває Strong з µ А (x ) =1 та Inflexible з µ А (x ) =1. Таким чином утворюючи нові нечіткі множини (див.Рис.2):
Solid = {good/0.38, strong/0.36, inflexible/0.33, loyal/0.03};
Ferme = {strong/1, inflexible/1};
Wel= { happy/0.89, good/0.83,, lucky/0.9};
Happy= { lucky/0.57, successful/0.57 }
(цікаво зауважити, що давньошотландське слово Happy не входить у НАП Happy, натомість маючи дотичні значення
«вдалий, успішний»).
У межах дослідження [3] подані на Рис.2 семантичні структури ми назвали діахронними семантичними структурами,
оскільки розгортаються вони у міру встановлення нового значення слова, тобто у хронологічному порядку. Що ж до по-
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рядку розміщення слів у вищенаведених нечітких множинах, то для прикладу в випадку Wel він інший, бо критерієм виступає величина функції чіткості µ А (x ) , що вказує на міру асоціативності елемента з домінантою ряду. Отже, на основі
онтології асоціативної лінгвістики у [8, с. 240] такі множини у межах даного дослідження назвемо нечіткими асоціативними структурами слова (НАСС).

Рис. 2 Діахронні семантичні структури слів solid, ferme, wel, happy.
Даний етап дослідження має результатом з одного боку зважену нечітку асоціативну структуру слова, тобто виявляє всі
семантичні компоненти слова, а з іншого – категорії слів, що поєднані певною семантичною ознакою з вираженою мірою
її асоціативності. Саме таких два зв’язки виділяє Кіш у своєму асоціативному тезаурусі представленому зваженим графом
[11, c.159]. Ми ж згідно реконструктивного методу історичної парадигми рухаємось у зворотному напрямі, і поєднавши
встановлені асоціативні структури у нечітку мережу, отримаємо деяку логічно виведену інтерпретацію нечіткого асоціативного тезауруса, який, прямуючи до вихідної точки досліджень Кіша, назвемо графічним звітом асоціативного експерименту, в нашому випадку історичного типу (Рис.3). Тобто, ми дійшли головної мети статичного моделювання – конфігурації асоціативної карти. Проте мережа передбачає активацію. Логічно припустити, що асоціативна карта у динаміці є
нічим іншим як асоціативною вербальною сіткою, яка породжує всеможливі вербалізовані асоціації людського мислення.
Першим кроком до виконання мережі є її формалізація. Згідно з нечітким моделюванням, здійснюваним під керівництвом В.А.Ліщинського [5], у даній нечіткій мережі виділяємо множину місць Р, множину переходів Т, вхідну функцію І
та вихідну функцію О. Вхідна функція І відображає перехід tj в множину позицій I(tj), що називаються вхідними позиціями
переходу. Вихідна функція О відображає перехід tj в множину позицій O(tj), що називаються вихідними позиціями переходу. Нечіткість присутня у множині місць Р, які у нашому дослідженні посідають слова з відповідними функціями чіткості.
При здійсненні переходу нечіткість поширюється, і наступне місце-слово згідно з правилом
µ ( x1 ∩ x2 ) = min[ µ ( x1 ), µ ( x2 )] отримує мінімальне значення чіткості, що дозволяє визначити досліджуваний у [11,
с. 155] n-окіл, який ми назвемо n-асоціацією, наступним чином: згідно НАСС конкретного слова здійснюємо найчіткіший
перехід (де значення чіткості є максимальним) з одного асоціативного поля у інше, далі перехід виконується всередині
самого поля до його домінанти, від домінанти процедура повторюється знову, згідно з її НАСС здійснюється перехід до
найчіткішого вихідного місця і т.д., на 2n кроці (до кожної нової асоціації веде два переходи зовнішній міжполевий та
внутрішній всередині поля) досягаємо n-асоціацію з найменшим значенням чіткості. Виконання в мережі є зорієнтованим
на високу чіткість, водночас виявляючи чутливість до найслабшої ланки траєкторії.
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Рис.3 Фрагмент асоціативної карти, представлений нечіткою мережею.
Імітація динаміки асоціативної сітки
Наприклад, з місця (Solid/0.38) поля Good здійснюємо перехід до (Solid/0.36) поля Strong з функцією чіткості переходу
0.36, далі здійснюємо перехід до домінанти поля Strong (Ferme/1), 1-ї асоціації, з функцією чіткості переходу 0.36, звідти
до (Ferme/1) поля Inflexible з функцією чіткості 0.36, далі до домінанти поля Inflexible (Unmovit/1), 2-ї асоціації, з функцією
чіткості 0.36 (Рис.3). Слідуючи даному алгоритму для того ж фрагменту мережі, досягаємо ланцюжка асоціацій Wel-HappySped з функцією чіткості 0.57 (Рис.3). Отже, згідно з даною моделлю у мешканця Шотландії 1100-1700 років на слово Solid
виникала доволі слабка асоціація Ferme – Unmovit, водночас на слово Wel достатньо тривка асоціація Happy – Sped.
Отже, дослідження подолало шлях від діахронних лексикографічних структур давньошотландської мови до статично
поєднаних нечіткою мережею асоціативних полів та структур слів, тобто асоціативної карти, тезауруса чи ментального
лексикону давньошотландського мовця, та врешті до імітації можливої динаміки асоціативної вербальної сітки активацією
даної нечіткої мережі. Результати не можуть претендувати на аксіоматичність, оскільки навіть в межах даного моделювання вбачаються можливими декілька конфігурацій та способів виконання мережі.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КонцептУ «ЩАСТЯ» в латинській фразеології
У статті відображена репрезентація концепту «щастя» в латинській фразеології та аналізується його структура. Визначається поняття «концепт». Розглядається розуміння античними вченими поняття «щастя», як евдаймонія – «блага доля» у дофілософський період; у міфологічному світогляді, як евтіхія – «добра нагода», «везіння»,
«успіх»; в античності – здатність до «безтурботного» життя, відсутність страждань. Показано розуміння «щастя» у трактуванні відомих вчених. Зроблено акцент на відмінних рисах у розуміннях вчених.
У трактуванні Платона «щастя» є володіння благом, а його досягнення є найвищою метою людського буття.
У поглядах Арістотеля «щастя» та пошук засобів його досягнення знаходимо при звільненні від домінування зовнішнього світу. «Формула щастя», за Арістіппом Кіренським, є максимальним досягненням задоволення – тілесного і
духовного. Епікур «справжнім щастям» вважав свободу від зовнішніх чинників, що є тотожні внутрішньому спокою, безтурботності, атараксії. Стоїки розуміли щастя – лише як нагороду за доброчесність. Людина може бути
щасливою у будь-яких умовах, зробивши правильний моральний вибір. Розуміння «щастя» в християнській філософії
Аврелія Августина досягається через пізнання Бога й випробування душі.
Найвище щастя, в поглядах Томи Аквінського, полягає в пізнанні Бога і можливості побачити його в прийдешньому житті. Два щаблі «щастя», за Дж. Локком, «відсутність зла», «перевищення норми очікування блага, пережите суб’єктом як радість». На думку Л. Фейєрбаха, в основі усіх вчинків і дій людини є один потяг – прагнення до
щастя. Це прагнення є основним, первісним прагненням всього того, що живе і любить, що існує і хоче існувати. Г.
Сковорода вважав, що щастя конкретної людини є основною проблемою людського буття і його можна досягти
шляхом самопізнання, через яке виявляється «внутрішня», «сердечна», «єдина» людина.
Ключові слова: концепт, фразеологізм, щастя, ментальність, стародавні греки, стародавні римляни.
РепрезентациЯ концепта «СЧАСТЬЕ» В ЛАТИНСКОЙ фразеологии
В статье отражена репрезентация концепта «счастье» в латинской фразеологии и анализируется его структура.
Определяется понятие «концепт». Рассматривается понимание античными учеными понятия «счастье», как евдаймония – «благая судьба» в дофилософский период; в мифологическом мировоззрении, как евтихия – «хорошая возможность», «везение», «успех»; в античности – способность к «беззаботной» жизни, отсутствие страданий. Показано понимание «счастья» в трактовании известных ученых. Сделан акцент на отличительных особенностях в смыслах ученых.
В трактовании Платона «счастье» является владение благом, а его достижения является высшей целью человеческого бытия. Во взглядах Аристотеля «счастье» и поиск средств его достижения находим при освобождении от доминирования внешнего мира. «Формула счастья», по Аристиппу Киренскому, является максимальным достижением
удовольствия – телесного и духовного. Эпикур «настоящим счастьем» считал свободу от внешних факторов, которые
тождественны внутреннему спокойствию, безмятежности, атараксии. Стоики понимали счастье – только в награду
за добродетель. Человек может быть счастлив в любых условиях, сделав правильный нравственный выбор. Понимание
«счастья» в христианской философии Аврелия Августина достигается через познание Бога и испытание души.
Высшее счастье, во взглядах Фомы Аквинского, заключается в познании Бога и возможности увидеть его в
грядущей жизни. Две ступени «счастья», по Дж. Локку, «отсутствие зла», «превышение нормы ожидания блага,
пережитое субъектом как радость». По мнению Л. Фейербаха, все поступки и действия человека подвержены одному стремлению – к счастью. Это стремление является основным, первоначальным стремлением всего живущего
и любящего, всего, что существует и хочет существовать. Г. Сковорода считал, что счастье конкретного человека
есть основной проблемой человеческого существования, и его можно достичь путем самопознания, через которое
проявляется этот «внутренний», «сердечный», «единственный» человек.
Ключевые слова: концепт, фразеологизм, счастье, ментальность, древние греки, древние римляне.
Representation of the concept of «happiness» IN LATIN phraseology
This article reflects the representation of the concept of «happiness» in Latin phraseology and its structure is analyzed.
The term «concept» is determined. We consider the understanding of the concept «happiness» by ancient scholars as eudaimonia like «good luck» in pre-philosophical period; in mythological worldview as еutychia like «good opportunity», «luck»,
«success»; in antiquity – the ability to «careless life», absence of suffering. It is shown the understanding of «happiness» in
the interpretation of famous scientists. It is made emphasis on distinctive features in the understanding of scientists.
In the interpretation of Plato, «happiness» is a good possession, and its achievement is the highest purpose of human
existence. In the views of Aristotle, «happiness» and the search for the means of its achievement can be found during the
liberation from the domination of the world. «The formula of happiness» is the highest achievement of pleasure – physical
and spiritual in the view of Aristippus Kirenskyy. Epicurus considered that «true happiness» is freedom from external factors
which have identical inner peace, serenity, ataraxia. The Stoics understood happiness only as a reward for virtue. A person
can be happy in any environment, making the right moral choice. Understanding the «happiness» in Christian philosophy of
Aurelius Augustine is achieved through the knowledge of God and trial of soul.
The highest happiness, in the views of Thomas Aquinas, is the knowledge of God, and the opportunity to see him in the next
life. There are two steps of «happiness» by John Locke, «absence of evil» and «exceeded expectations of norms benefits expe-
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rienced by the subject as joy». According to L. Feuerbach, the bases of all actions and human actions have one desire – desire
for happiness. This desire is essential; the initial desire of all that lives and loves that exists and wants to exist. H. Skovoroda
believed that happiness of the individual is the main problem of human existence and can be achieved through self-knowledge
through which «internal», «cordial», «the only» person appears.
Key words: concept, idiom, happiness, mentality, the ancient Greeks, the ancient Romans.

Мовно-фразеологічна спадщина Стародавніх Греції та Риму є у сучасному вжитку представників європейської культури, яка зорієнтована на античність. Нова епоха, її соціальні групи сформували світогляд європейських націй з включеннями античності.
Античність у фразеологізмах передала основні типологічні риси, притаманні людськості, залишила віддзеркалення
своєї ментальності. Фразеологізми часів античності зберігають історичні надбання тисячоліть і передають духовну культуру багатьох поколінь. У фразеологізмах живе історія народів, їхніх культур, побуту, традицій. З античності бере початок
етична наука, яка розглядає і обґрунтовує проблеми моральності.
Постановка проблеми. Нова парадигма в лінгвістиці наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. виникає на основі антропоцентричного принципу. Вчені активно досліджують мовну картину світу та її складові – концепти. «Концепт» був означений як «глобальна одиниця смислової діяльності», «квант структурованого знання», «одиниця семантичного простору
мови» [5, с. 7], «уявлення про фрагмент світу», «національний образ з ознаками індивідуального уявлення» [5, с. 14].
Актуальність дослідження обумовлена новим підходом до вивчення фразеології. У фразеологічному складі мови
сконденсовано національний менталітет [6, с. 10], дидактичні настанови для виховання молодого покоління. Фразеологія
є постійним виразником наболілих проблем і ситуацій, тому залишається актуальною для людства. Особливість фразеологізмів у їхньому тривалому повторенні і частому вживанні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Репрезентації лексичних одиниць на позначення «щастя» проводили такі
вчені, як Воркачов С. Г., Семилєтова А. Ю., Мусійчук С. М., Дробішевська У., Малярчук О. В., Братусь Т. В. ін. Дослідники розглядають концепт в українській, англійській, російській, польській та німецькій мовах. В латинській фразеології
репрезентація концепту «щастя» ще не була досліджена.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є репрезентація концепту «щастя» в латинській фразеології. Для
досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання: визначити поняття «щастя», розглянути структуру концепту «щастя» в латинській фразеології та відобразити уявлення вчених про щастя.
Виклад основного матеріалу. За визначенням «Великого тлумачного словника сучасної української мови» «щастя»
означає: 1) стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості, яких зазнає хтонебудь; 2) досягнення, успіх, удача; 3) доля, талан [1, с. 1637].
Латинські фразеологізми з поняттям «щастя» розповідають про первинні уявлення людства про щастя: sua cuique
fortuna in manu est – власне щастя у кожного в руках; si felix esse vis, esto – якщо хочеш бути щасливим, будь[ним]; facte
ipse felicem – зроби себе щасливим; beatam vitam vivere – прожити щасливе життя; аd felicitatem pertinere – прагнути до
щастя (Сенека).
Недавнє походження мають уявлення про щастя як стан душі, те, що відрізняється від зовнішніх сприятливих обставин. В дофілософський період суспільної свідомості щасливою вважали людину, до якої прихильні боги, звідси – евдаймонія – «блага доля» [2, с. 32].
З розпадом міфологічного мислення відбувається десакралізація міфологеми «доля», місце «даймона» – божества займає «тюхе» – «випадок, попадання», і «блага доля» перетворюється на «евтіхію» – «добра нагода», «везіння», «успіх», в
те, що несе в собі вже знеособлена фортуна.
Семантично протагоністом евтіхії є людина, яка мала успіх, а суб’єктом – спостерігач, що стверджує сприятливість
зовнішніх життєвих обставин протагоніста.
«Блага доля» і «добра нагода» стають уявленням людини про щастя у випадку, коли «протагоніст» і «спостерігач»
єдині в думці. Суб’єкт самостійно проводить інтроспекцію і рефлексію – оцінює свої справи і розпізнає емоційну реакцію
на ці справи всередині себе. Таким чином, людина може оцінювати «успішність» власної долі, що концептуально і хронологічно походить від успіху.
Дослідження античних мудреців мали натуралістичний (евдемоністичний) напрямок і були звернені на людину. У давньогрецькій філософії «щастя» трактували як здатність до безтурботного життя, відсутності страждань. Філософи з часів
Сократа досліджували і продовжують досліджувати природу щастя і його досяжності.
«Формулу щастя» вивів давньогрецький філософ-ідеаліст, учень Сократа – Арістіпп Кіренський. На його думку, це максимальне досягнення задоволення – тілесне і духовне, яке, має багато форм і станів. Тут гедонізм виступає сенсом життя.
Платон вважає, що щастя полягає у володінні благом: «щасливі є щасливими тому, що володіють благом». Досягнення
щастя є найвищою метою людського буття. На думку Арістотеля, шлях до людського щастя та засобів його досягнення
прокладається через звільнення людини від домінування зовнішнього світу, передусім від його суспільних догм. Арістотель вважав, що «щастя» за своєю природою є дією. Риби щасливі плавати, а птахи – літати. Натомість людина від природи здатна мислити й творити суспільні організації, відтак найщасливішим є філософ і громадський діяч. Арістотель
підтверджував роль фізіологічних потреб (щаслива людина повинна бути добре нагодована). На думку Арістотеля, щастя
ми завжди обираємо заради нього самого і ніколи заради чогось іншого.
Осягання щастя є суб’єктивно найкращим моментом життя і оцінюється як:
– міра радощів життя (наприклад, в епікурействі);
– сила характеру, що унезалежнює людину від обставин.
Епікур вважає, що справжнє щастя людини полягає в свободі від зовнішніх чинників, що є тотожні внутрішньому
спокою, безтурботності, атараксії (від грец. незворушність). Засобом його досягнення є свобода від світу, незалежність
від природи та суспільства, своєрідна негативна свобода. В епікуреїзмі доброчесність і щастя міцно поєднані. Та якщо
щастя – мета, то доброчесність – тільки засіб досягнення особистого щастя. Для стоїків щастя – це лише нагорода за доброчесність. Благо перебуває в душі людини, яка у будь-яких умовах буде щасливою, зробивши правильний моральний
вибір. Щасливий той, хто не здається в боротьбі зі злом, оскільки у вчинках важливо не досягнення мети, а сам моральний
характер дії і ставлення до світу.
Для Аврелія Августина, «щастя» можна досягти тільки через пізнання Бога й випробування душі. Інструментами для
цього є християнська віра і розум.
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Тома Аквінський був прихильником евдемонізму та стверджував, що найвище щастя полягає в пізнанні Бога і можливості побачити його в прийдешньому житті.
Дж. Локк виділяє два різновиди, два «щаблі» щастя. На першому щаблі є дві складові – «відсутність зла», протистояння нещастю. Внутрішня логіка – логіка спокою і квіетизму, полягає у тому, що чим менше людина сподівається і чим
менше чекає від життя, тим щасливішою вона може стати.
На другому щаблі є протиставлення нещастю і усьому першому щаблю. Внутрішня логіка полягає у благополуччі,
задоволеності і отриманні очікуваних благ наднорму, що суб’єкт переживає як радість. Другий щабель розпочинається в
активній фазі діяльності людини, коли вирують «пристрасті», емоції, афекти, триває боротьба, «проби творчості». Радість
– складова емоційної основи цього щастя. Радість оберігає від появи горя, нудьги, що призводять до симптому емоційного
голодування. А «матеріальність» такого щастя може стосуватися навіть подій, які, за уявленнями суб’єкта, неблагополучні.
Філософське обґрунтування теорії щастя дав у середині ХІХ ст. Людвіг Фейєрбах. Його трактат під назвою «Евдемонізм» є своєрідним підсумком культурно-етичного вчення, що проголошувало основною рушійною силою суспільного
розвитку прагнення людини до щастя. Ядром цієї концепції є теорія розумного егоїзму.
За Л. Фейєрбахом, в основі усіх вчинків і дій людини є один потяг – прагнення до щастя. Це прагнення є основним,
первісним прагненням всього того, що живе і любить, що існує і хоче існувати.
Основною проблемою людського буття Г. Сковорода вважав щастя конкретної людини, якого можна досягти шляхом
самопізнання, через яке виявляється «внутрішня», «сердечна», «єдина» людина.
Філософські трактування поняття «щастя» присутні у латинських фразеологізмах і відображають різні аспекти концепту «щастя». Ми виявили у концепті «щастя» такі фразео-семантичні групи:
Група «Наявність друзів»: felicitas multa habet amicos – у щастя є багато друзів; сum fortuna perit, nullus amicus erit –
коли щастя пропадає, то й друг зникає; felicium multi cognatі – у щасливих багато родичів [3].
Група «Мінливість»: fortuna vitrea est, tum, cum splendet, trangitur – щастя як скло: коли воно блистить, то розбивається (Публілій Сір); fortuna volubilis – щастя зрадливе; nulli est homini perpetuum bonum – ні в кого не буває постійного щастя;
felicitas humana numquam in eodem statu permanent – людське щастя ніколи не буває постійним [4].
Група «Надмірність»: fortuna nimium quem fovet, stultum facit – кого щастя занадто зігріє, той дуріє; оxaecat animos
affluens felicitas – надмірне щастя засліплює людей [4].
Група «Чесне життя»: beate vivere est honeste vivere – жити щасливо означає жити чесно; сonsequens est beatam vitam
virtute esse contentam – ми неминуче робимо висновок, що щасливе життя – в доброчесності (Ціцерон); оmnes virtutis
compotes beati sunt – всі, хто володіє доброчесністю, щасливі [3].
Група «Недостатня кількість»: fortuna multis nimis dat, satis nulli –щастя багатьом дає багато, вдосталь – нікому; еst
homo vix natus ex omni parte beatus – ще той на світ не прийшов, хто повне щастя знайшов; nemo unquam fuit, cui felicitas
sua satis faceret – нікому ще своє щастя не здавалось достатнім [3; 4].
Висновки: Проаналізувавши структуру концепту «щастя» в латинській фразеології, ми дійшли висновку, що досягнення щастя є найвищою метою людського існування, а саме щастя – це володіння благом. Отже, щастя сприяє наявності
друзів, є мінливим, складним у надмірностях, пов’язане з чесним життям, однак є недостатнім. У фразеологізмах відображені дидактичні настанови та вказівки стародавніх греків і римлян стосовно досягнення та володіння щастям, які є
особливо цінними для збагачення знання молодого покоління.
Перспективи подальших досліджень: У зв’язку зі зміною парадигм, на межі ХХ-ХХІ ст. затверджується антропоцентричний принцип. У сучасних реаліях триває серйозне переосмислення антропоцентричного принципу. На цьому тлі й
відбувається розвиток когнітивної лінгвістики. В центрі уваги поставлено людину, яка творить мову. Мова розглядається у
зв’язку з духовним світом людини. Людина постає суб’єктом на верхівці розвитку процесу пізнання. Антропоцентричний
підхід до мови виявляє її системність та сутнісну роль – бути картиною світу. Фразеологізми найбільш яскраво виявляють
специфіку мовної картини світу і підтверджують взаємовплив мови і культури. Вивчення мовної картини світу є вагомим
внеском у розвиток лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, лінгвогносеології, психолінгвістики, мовознавства та ін.
Додаткового розгляду, на наш погляд, потребує репрезентація емоцій у латинській фразеології.
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КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ АВТОРСЬКОЇ РЕМАРКИ
АНГЛОМОВНОЇ ДРАМИ АБСУРДУ
У статті йдеться про комунікативну спрямованість авторської ремарки англомовної драми абсурду. На основі
зібраного матеріалу простежено, що найбільш частотними в авторській ремарці є лексеми «silence» та «pause», які
актуалізують силенціальний ефект. Особлива увага зосереджена на функціональних типах авторської ремарки типу
«pause», символічному смисловому навантаженні авторської ремарки типу «silence» та їхній графічній реалізації.
Ключові слова: англомовна драма абсурду, авторська ремарка, «пауза», «тиша», силенціальний ефект, графічні
стилістичні засоби.
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КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ АВТОРСКОЙ РЕМАРКИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ДРАМЫ АБСУРДА
В статье идет речь о коммуникативной направленности авторской ремарки англоязычной драмы абсурда. На
основе материала, который был собран, прослежено, что наиболее частотными в авторской ремарке есть лексемы
«silence» и «pause», которые актуализируют силенциальный эффект. Особое внимание уделяется функциональным
типам авторской ремарки «pause», символической смысловой нагрузке авторской ремарки «silence» и их графической реализации.
Ключевые слова: англоязычная драма абсурда, авторская ремарка, «пауза», «тишина», силенциальный эффект,
графические стилистические средства.
COMMUNICATIVE BENT OF STAGE DIRECTIONS IN ENGLISH DRAMA OF ABSURD
The article examines communicative bent of stage directions in English drama of absurd. Most citations from the plays
suggest that «silence» and «pause» are the most frequent lexemes of stage directions which actualize silence effect. Among
other metasigns of silence are verbs and derivative nouns denoting mental processes. Special attention is paid to functional
types of «pause» – denoting disagreement or opposition, denoting emotional state, emphatic, denoting unwillingness to continue conversation, denoting lack of confidence and ability to recall something. The focus is on symbolic meaning of «silence»
– human misunderstanding and solitude in modern society which are shown through silent characters of absurdist plays who
have nothing to say and do not understand their interlocutors. Silence shows a reader the characters’ emotional state, their
anxiety and thoughts. The article also deals with graphic realization of «silence» and «pause». Silence effect is frequently
achieved through such graphical and paragraphemic means as: exclamatory and question marks, dash, full stop, ellipsis
mark, capitalization and italics which add expressiveness and emotionality to the text under study. Graphical means are often
used in combination with stage directions «silence» and «pause». Without visualization, dealing only with oral form of the
plays, it would be impossible to decode the texts.
Key words: English drama of absurd, stage directions, «pause», «silence», silence effect, graphical means.

У авторській ремарці англомовної драми абсурду найбільш частотними є лексеми silence та pause; вони є ключовими
номінаціями силенціального компоненту у ремарці.
Пауза є невід’ємною складовою мовлення та просодичної системи мови. Функціональна значимість пауз як засобів
оформлення семантичної структури тексту відзначається такими науковцями-психологами та лінгвістами як: О. Алексієвець, М. Дворжецька, Р. Гуревич, А. Калита, І. Лисичкіна, А. Лурія, Г. Михасенко, І. Петренко, І. Самойлова, Л. Цеплитис,
O’Конел та інші.
Паузальне виділення елементів тексту у комплексі з іншими лінгвістичними засобами актуалізації сприяє когерентності тексту, його смисловому потенціалу. Паузи виконують інтегральну функцію у формуванні семантичної структури тексту
[5, с. 26]. Вони передають настрій, емоції мовця, допомагають розкрити характер ситуації. Виділяються такі типи паузи
як: хезитативна, психологічна, експресивно-емоційна, емотивна, фізіологічна, синтаксична, єднальна, попереджувальна,
розділова, ситуативна, фонетична та деякі інші [1, с. 27–30].
Пауза, як відомо, є активним компонентом ритміко-інтонаційної структуризації тексту на смислові кванти [5, с. 25; 7, с. 100].
Базовими метазнаками мовчання в авторській ремарці п’єс англомовної драми абсурду виступають наступні вербалізатори: silently, silence, silent, to pause, pause, to hesitate, hesitation, to reflect, reflection, to ponder, deep in thought, still, to brood,
to meditate, in rueful afterthought, the voice breaks, to stiffen, to say nothing, marooned and bemused for a moment.
Так, С. Беккет для позначення мовчання використовує в авторській ремарці дієслова або похідні від них іменники, які
позначають розумові процеси. Наприклад:
He broods, musing on the struggle [9, с. 3]; He reflects [9, с. 3];
Vladimir deep in thought [9, с. 5]; after prolonged reflection [9, с. 15];
Або:
He ponders [9, с. 34]; He meditates. Not very convinced [9, с. 124]; in rueful afterthought [9, с. 173].
У наведених прикладах лексична реалізація мовчання означає, що дійові особи у цей час замислюються над сказаним
або почутим та розмірковують про це. Проте інколи драматурги прямо зазначають, що персонажі їхніх п’єс мовчать у відповідь на репліку комуніканта, вказуючи, таким чином, на певні їхні емоції :
Holmes pauses [11, с. 60] (герой збентежений запитанням та не знає, що відповісти);
He pauses at the sight of Maddie in her slip [11, с. 95] (персонаж п’єси приголомшений виглядом секретарки);
the voice breaks [9, с. 162] (хвилювання персонажа).
Або:
He does not answer [10, с. 35] (герой п’єси думає про те, що його хвилює, та не хоче відповідати на запитання);
Stanley sits still [10, с. 45] (дійова особа не має бажання вступати у діалог через хвилювання щодо свого майбутнього);
hesitates [9, c. 226] (герой схвильований, згадуючи минуле).
Драматурги не обмежуються такими засобами актуалізації мовчання. В авторській ремарці силенціальний ефект актуалізується у реченнях, які описують певні емоції героя п’єси, які заважають йому відреагувати на почуту репліку. Наприклад:
Birdboot stands marooned and bemused for a moment [9, c. 34].
Або:
after a moment of bewilderment [9, c. 52].
Або:
Lucky stiffens [9, c. 33].
П’єси англомовної драми абсурду містять значну кількість авторських ремарок «пауза», які відповідно до ситуації та
контексту мають різне смислове навантаження. Загалом можна виділити 6 груп:
1) пауза, яка акцентує незгоду або той чи інший вид опозиції:
Hamm: Yes, one day you’ll know what it is, you’ll be like me, except that you won’t have anyone with you, because you won’t
have had pity on anyone and because there won’t be anyone left to have pity on.
[Pause.]
Clov: It’s not certain [9, c. 99].
2) пауза, яка актуалізує різноманітні емоційні реакції:
Mr. Sands: The man in the basement said there was one. One room. Number seven he said.
[Pause.]
Rose: That’s this room [10, c. 118].
3) пауза, яка підсилює велике емоційне навантаження героя, неспроможного висловитись:

42

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Clov: I heard you.
[Pause.]
Have you bled? [9, c. 96]
4) пауза, яка робить емфатичним спосіб обмірковування отриманої інформації:
Vladimir: We know them, I tell you. You forget everything. [Pause. To himself.] Unless they’re not the same … [9, c. 41].
5) пауза, яка наголошує на небажанні комуніканта продовжувати розмову:
Rose: I think it’s changed hands since I was last there. I didn’t see who moved in then. I mean the first time it was taken. [Pause.]
Anyway, I think they’ve gone now. [Pause.] [10, c. 102]
6) пауза, яка виявляє незнання персонажа, його невпевненість і нездатність пригадати щось:
Estragon: But what Saturday? And is it Saturday? Is it not rather Sunday? [Pause.] Or Monday? Or Friday? [9, c. 9]
Окрім авторської ремарки «пауза», характерною для текстів п’єс
С. Беккета, Г. Пінтера і Т. Стоппарда насичені авторською ремаркою «тиша». Ремарка «тиша» актуалізує самотність
індивідуума у сучасному суспільстві, в якому люди не знають, що сказати, не розуміють одне одного, тому і мовчать у
відповідь:
1) Ben is lying on a bed, left, reading a paper. Gus is sitting on a bed, right, tying his shoelaces, with difficulty. Both are dressed
in shirts, trousers and braces. Silence [10, c. 129].
Незважаючи на те, що герої тривалий час працюють разом і знають одне одного, їм немає про що говорити. Вони поводять себе, немов чужинці –кожен без жодного звуку зайнятий своїми справами і не зважає на іншого.
2) Silence. They remain motionless, arms dangling, heads sunk, sagging at the knees [9, c. 13].
У цьому прикладі ремарка «тиша» має символічне смислове навантаження, реалізуючи непорозуміння між головними
героями. Хоча Владімір та Естрагон уже тривалий час разом і добре вивчили одне одного, є моменти, коли їм немає про
що говорити, і вони мовчать.
У художньому стилі мовлення комунікативне мовчання (силенціальний ефект) стосується тих емоційних станів, які
мають релевантні графічні позначення. Візуалізуючи експресивність мовлення за допомогою знаків пунктуації, драматурги-абсурдисти зображують психічний стан героїв, їх переживання, перебіг думок, сприйняття навколишньої дійсності.
Мовчання реалізує особливий емоційний стан персонажів, їх німоту та мовчазну поведінку, яку неможливо декодувати в
умовах писемного дискурсу [1, с. 36].
Графічні стилістичні засоби художнього тексту стали предметом лінгвістичного дослідження нещодавно. Їхні специфіка і функції розглядалися у працях І. Арнольд, Л. Вєдєніної, В. Григор’єва, Е. Різель, Ю. Степанова. Структурно-функціональні і семантико-стилістичні особливості графічних засобів стали об’єктом дисертаційних досліджень А. Костецького,
М. Петровського, І. Клюканова.
Прагматичні цілі графічного виділення полягають, насамперед, у тому, що письменник, орієнтуючись на читача, за
допомогою графічного виділення посилює або прагне посилити вербальну дієвість свого висловлювання та отримати від
свого партнера комунікативно-прагматичної згоду, досягнути взаєморозуміння, що є метою комунікації. Завдяки використанню графічних стилістичних засобів письменник отримує додаткові можливості акцентуації, підкреслення найважливіших елементів висловлювання, що сприяє ціленаправленому впливу на адресата, що залежить не лише від змісту, а й від
форми, від організації тексту [8, с. 125].
Відомо, що графічні засоби можуть екстеріоризувати емотивні аспекти та певні семантичні нюанси. Так, експлікуючи
силенціальний ефект, пунктуаційні маркери сприяють не тільки синтаксичній організації, а виступають семантизованими
елементами писемного стилю мовлення. Встановлення вертикальних зв’язків допомагає кодувати та декодувати значення
графічних знаків, детермінованих текстовими чинниками [1, с. 59].
Емоційне та естетичне навантаження тексту художньої літератури залежить від гармонійного поєднання звукової та
графічної його реалізації [1, с. 69]. Феномен мовчання має за акустичний код паузу; за оптичний код – знаки пунктуації.
Графічні знаки, що позначають феномен мовчання, додають текстові виразності, експресивності, сприяють адекватному
відтворенню інформації [1, с. 83]. Як одиниці виключно писемного стилю мовлення графічні знаки семантизують ситуації
усного мовлення, допомагають адресатові осмислити полікодову текстову інформацію [1, с. 90].
Існує низка пунктуаційних знаків, за допомогою яких у текстах п’єс англомовної драми абсурду актуалізується мовчання, а саме: три крапки, тире, крапка, знак оклику та знак запитання.
Переважно три крапки займають медіальну позицію. Цей графічний знак вказує на уточнення, пошук необхідного
слова або на обірваність репліки та корелює з емоційністю мовлення [1]. Наприклад:
Vladimir: Relieved and at the same time … [he searches for the word] … appalled [9, c. 5]. Або:
Vladimir: When I think of it … all these years … but for me … where would you be … [Decisively.] You’d be nothing more
than a little heap of bones at the present minute, no doubt about it [9, c. 4] і
Flora: But … I’ve never … I don’t know that one [10, c. 177].
Тире у діалозі персонажів драми абсурду посідає медіальну або фінальну позицію. Воно актуалізує тривале мовчання
перед словом, на якому фокусується увага, використовується у стилістичному засобі апосіопези, комбінується із заповнювачами (time fillers) типу er, ugh, well, so [2, с. 278-279], як у наступних прикладах:
Simon: Yes, I haven’t seen Felicity since – // Felicity: Last night [11, c. 20]; і
Simon (nervously): Er, yes – hello again [11, c. 16]; і
Miss Fitt: Now, now, Mrs. Rooney, don’t put your teeth in me. Requite! I make these sacrifices for nothing – or not at all. [Pause.
Sound of her descending steps.] [9, c. 170].
Окрім трьох крапок і тире, автори досліджуваних текстів англомовної драми абсурду для позначення мовчання часто
застосовують крапку в поєднанні з авторською ремаркою «пауза» або «тиша». Крапка одночасно членує та інтегрує текст,
сприяє його розгортанню, привертає увагу до відокремлено-оформлених конструкцій, які стають компонентами фраз [6,
с. 106]. Цей пунктуаційний знак у більшості випадків є граматикалізованим і належить до групи відокремлюючих знаків,
які вказують на місце паузи при інтерпретації тексту, сегментуючи мовлення на частини [1, с. 62]. Таким чином, значущість крапки очевидна з огляду на її поєднання з ремаркою «пауза» або «тиша». Таке поєднання робить емфатичним висловлювання (думку) у контексті, надає репліці особливого звучання і, відповідно, несе важливе смислове навантаження.
Наприклад:
Riley: Come home, Sal. [Pause.] [10, c. 124];
Hamm: I’ve made you suffer too much. [Pause.] [9, c. 96];
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Або: Pozzo: Who are you?
Vladimir: We are men. [Silence.] [9, c. 74];
Thelma: That’s hardly her fault. (Pause.) Or mine [11, c. 57].
Знак оклику, як і знак запитання, у текстах п’єс також часто вживається у поєднанні із ремаркою «пауза» або «тиша»
для актуалізації силенціального ефекту. Знак оклику вказує на експресивний характер мовлення [4, с. 371]. Запитальні
речення також експресивно марковані та використовуються з метою отримання інформації, висловлення прохання або
спонукання. Короткі паузи корелюють із знаком запитання [1, с. 66]. Запитальні та окличні речення у поєднанні з паузами
у текстах п’єс АДА є кульмінаційними та актуалізують такі почуття як страх, хвилювання, невпевненість, розчарування
чи цікавість:
Mr. Sands: But he does live here, doesn’t he? [Pause.] [10, c. 115] і
Krapp: … Could have been happy with her, up there on the baltic, and the pines, and the dunes. [Pause.] Could I? [Pause.]
[9, c. 228].
Або: Estragon: What do we do now?
Vladimir: Wait for Godot.
Estragon: Ah!
[Silence.] [9, c. 55] і
Foot: Do any of you know what this is?(Thelma holds up her hand.) Well? [10, c. 61].
У текстах п’єс АДА наявні також засоби параграфеміки. Капіталізація є типовою для п’єс С. Беккета, тоді як курсив –
для п’єс Т. Стоппарда. Пінтерівські п’єси позбавлені таких засобів взагалі.
Параграфеміка формує окремий додатковий пласт графіки тексту, який є відмінним від графічних пунктуаційних знаків з огляду на відсутність самостійної форми. Одним із графічних засобів є курсив, який використовується з метою акцентування уваги на протиставленні [3, с. 129]. Курсив має цілу низку функцій: виділяє різні слова, у тому числі іноземні запозичення, бере участь у композиційній сегментації тексту, привертає увагу до різних топіків інформації [2, с. 292]. Графічне
виділення слів курсивом вважається концептуально значущим. Курсив виконує функцію емфази [1, с. 74]. Наприклад:
Foot: You are obviously unaware that a blind man cannot stand on one leg! [11, c. 71] і
McTeazle: I mean forget Charing Cross [11, c. 90].
Або: French: What is that?
Withenshaw: Pair of briefs [11, c. 107] і
Thelma: You said it would be useful for baby-sitting.
Harris: We haven’t got any children! [11, c. 57]
Завдяки такому засобові параграфеміки, як курсив, стилеві Т. Стоп- парда характерне інтонаційне та візуальне виділення слова і словосполучення, які є ключовими у репліках дійових осіб. Це надає висловлюванню емоційного забарвлення.
Ознакою стилю С. Беккета є капіталізація. Цей графічний засіб також вживається для реалізації емоційності. Сам собою він не може семантизувати силенціальний ефект, але разом з іншими (часто із знаками оклику у беккетівських п’єсах)
інтенсифікує чуттєві стани персонажів [1, с. 76]. Наприклад:
Vladimir: DON’T TELL ME! [9, c. 10]. (роздратування, гнів); Або:
Vladimir: STOP IT! [9, c. 10]. (злість, роздратування); Або:
Hamm: … You prayed – [Pause. He corrects himself.] You CRIED for night; it comes – [Pause. He corrects himself.] It
FALLS: now cry in darkness [9, c. 152-153]. (сум)
Акустичним кодом феномену мовчання є пауза; оптичним кодом – знаки пунктуації. Графічні знаки, що позначають
феномен мовчання, додають текстові виразності, експресивності, сприяють адекватному відтворенню мовлення [1, с. 82–
83]. На думку деяких науковців, цей феномен є дискурсивним явищем, яке віддзеркалює стан комунікантів, їх прагматичну
та соціокогнітивну діяльність. Силенціальний ефект корелює з психічним та ментальним станом людини, її емоціями та
є маркером комунікативної стратегії мовця [1, с. 131]. Ці висновки знаходять своє підтвердження у нашому дослідженні
текстів англомовної драми абсурду.
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БІЛІНГВІЗМ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ
У статті проаналізовано основні підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до трактування поняття «білінгвальне навчання», його особливості і переваги, а також з’ясовано специфіку формування полікультурної особистості у процесі двомовної освіти.
Ключові слова: білінгвізм, двомовне навчання, іншомовна освіта, полікультурна особистість, діалог культур.
Билингвизм как основа формирования поликультурной личности
В статье проанализированы основные подходы отечественных зарубежных ученых к трактовке понятия «билингвальное обучение», его особенности и преимущества, а также описана специфика формирования поликультурной личности в процессе двуязычного образования.
Ключевые слова: билингвизм, двуязычное обучение, иноязычное образование, поликультурная личность, диалог
культур.
Bilingualism as a bases of multicultural individual formation
Main approaches of Ukrainian and foreign scientists to the definition of the term «bilingual education», its peculiarities
and advantages have been analyzed in the article, the specificity of multicultural personality formation in the process of
bilingual education has been also described.
Key words: bilingualism, bilingual education, foreign language learning, multicultural personality, dialogue of cultures.

Постановка проблеми. Актуальність усіх питань, пов’язаних з культурою, набула на сьогодні небувалої гостроти. В
останні роки соціальні, політичні й економічні потрясіння світового масштабу призвели до небувалої міграції народів,
їх переселення, зіткнення, змішення, що, безумовно, веде до конфлікту культур. Закономірно, що науковці шукають нові
можливості, види та форми спілкування для більшого порозуміння, ефективного діалогу культур, терпимості та поваги до
культури співкомуніканта. Один із шляхів вирішення проблеми розвитку у підростаючого покоління умінь міжкультурного спілкування, тобто формування полікультурної особистості, зреалізовується в процесі білінгвального навчання.
Положення про необхідність вивчення іноземної мови у нерозривному зв’язку з культурою народу – носія цієї мови
вже давно сприймається в методиці іншомовного навчання як аксіома. Зрозуміти основні особливості мови і тим більше
культури можна лише через порівняльне вивчення. Якщо мовний бар’єр є очевидним, то бар’єр культур стає очевидним
лише при зіткненні рідної культури з чужими, відмінними від неї. Культурні помилки сприймаються набагато гостріше,
ніж мовні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті нашого дослідження інтерес становлять праці, предметом яких
є вивчення загальних тенденцій полікультурної освіти, аналізуються її концепції та шляхи, форми і методи реалізації. Серед них, зокрема, можемо назвати дослідження Р. Агадулліна, Є. Антипової, В. Бойченко, О. Джуринського, Г. Дмитрієва,
І. Лощенової, А. Солодкої та ін.
У працях І. Бондаренко, О. Кузнєцової, О. Першукової, В. Сімкін, Г. Степенко, М. Тадеєвої та інших були вивчені деякі
питання навчання іноземних мов відповідно до вимоги створення єдиної багатомовної багатонаціональної Європи з наголосом на полікультурному компоненті змісту навчання іноземних мов. Роботи Є. Спіцина, І. Тараненко, С. Толмачевої,
О. Шерстюк пропонують типологію двомовного навчання, подають дані про структуру лінгвістичної освіти та розглядають сучасні підходи до викладання іноземних мов і досвід їх вивчення у школах країн Європи.
У своїй статті ми ставимо за мету проаналізувати основні підходи до трактування поняття «білінгвальне навчання»,
його особливості і переваги та з’ясувати специфіку формування полікультурної особистості у процесі двомовної освіти.
Виклад основного матеріалу. Двомовна освіта виступає основною дуже важливою, хоча й недостатньо оціненою
складовою полікультурної освіти, оскільки, незважаючи на те, що досить часто сприймається як освіта, яка стосується
лише мови, вона торкається й інших сторін суспільного життя. У свою чергу, вирішення проблем ефективного білінгвального навчання тісно пов’язанe з вихованням полікультурної особистості.
Про необхідність вивчення культури народу, мова якого вивчається, зазначав у свій час американський методист
Р. Ладо [11]. Ідея про зв’язок вивчення мови з культурою народу також знайшла відображення у працях Ш. Швейцера,
Е. Сімоне, які запропонували конкретну схему навчання, що містить основні відомості про звичаї й особливості носіїв
мови, яка вивчається [8]. Ф. Аронштейн та Е. Отто стверджували існування культурознавчого аспекту в основі навчання
мови, яка є відбитком духу народу, засобом пізнання його культури і мислення. У процесі оволодіння мовою людина набуває додаткових екстралінгвістичних знань щодо вживання мовних засобів [10].
У нашому дослідженні виходимо з того, що мова не може вивчатися без виявлення особливостей культури народу, який
нею розмовляє. Вона відображає не лише фрагмент реальної дійсності, даний етнічній спільноті, а й образ життя, світобачення, національний характер, систему цінностей, менталітет народу, його суспільну самосвідомість у цілому [1, с. 35].
Слід зазначити, що культуру народу також неможливо комплексно досліджувати без вивчення тієї мови, якою розмовляє
цей народ. Тобто мова не існує поза культурою, взаємовплив мови і культури є, дійсно, комплексним і, на нашу думку, він
має розглядатися саме з різних позицій, тому ми вважаємо такий підхід до вивчення цієї проблематики найбільш доцільним та об’єктивним.
Теоретики полікультурної освіти вважають, що білінгвальне навчання відіграє важливу роль для становлення полікультурної особистості школярів. Для учнів воно є важливою умовою усвідомлення своєї культурної та етнічної ідентичності,
повноцінного розвитку особистості, покращення можливостей соціальної адаптації та подолання навчальних труднощів.
Двомовне навчання дає можливість вивчити другу мову, успішно адаптуватися до нових культур і нового соціального
оточення. Вивчення мови супроводжується вивченням культури народу, який є її носієм, і сприяє багатогранному розвитку
толерантної особистості [2, с. 113].
На поняттєвому рівні проблем двомовної (білінгвальної) освіти зустрічаємо різноманітні підходи до їх розуміння і
трактування у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних фахівців, які розглянемо більш докладно.
На думку російського вченого А. Ширіна, білінгвальна освіта – «це цілеспрямована педагогічна організація соціалізації індивіда, що відбувається в умовах природного чи штучного білінгвізму, у процесі якої забезпечується засвоєн© І. О. Білецька, 2015
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ня школярами цінностей світової культури засобами рідної та іноземної мов». Він також говорить про поєднання у білінгвальній освіті двомовного навчання та полікультурного виховання. При цьому білінгвальне навчання визначається
як взаємопов’язана діяльність учителя та учнів у процесі вивчення окремих предметів рідною та іноземною мовами, що
забезпечує високий рівень іншомовної компетенції та засвоєння змісту предмета. Що ж стосується полікультурного виховання, то воно полягає у засвоєнні цінностей світової культури, культурно-історичного та соціального досвіду різних
країн і народів засобами рідної та іноземної мов [5, с. 68–70].
Один з визнаних авторитетів у галузі білінгвального навчання у зарубіжній педагогічній науці Дж. Каммінс (J.
Cummins) вважає, що поняття двомовної освіти «стосується використання в процесі навчання двох і більше мов як засобів
навчання. Мови використовують у певному співвідношенні протягом усього терміну навчання чи на якомусь із його етапів
для опанування здебільшого предметного змісту, а не вивчення мовних систем» [9, с. 3].
Такий науковець, як С. Мей (S. May) у своїй статті, опублікованій у «Мовній та освітній енциклопедії» (Encyclopedia of
Language and Education), притримується класичного визначення двомовної освіти, запропонованого у 1970 році Т. Андерсоном (T. Andersson) та М. Боєром (M. Boyer), в основі якого лежить «використання двох мов у навчальному процесі для
опанування змісту предметів». Він також наголошує, що відсутність навчального процесу двома мовами, навіть за умови
наявності у класі двомовних дітей, не є двомовною освітою [14, с. 19–34].
К. Бейкер у монографії 2001 року видання, присвяченій проблемам білінгвізму, стверджував, що особливістю двомовної освіти є «наявність двох мов як засобів навчання, жодна з яких вивчається не лише як предмет, тобто не обмежується
вивченням мови як системи» [6]. У 2011 році у п’ятому доповненому виданні цієї ж праці він наголошує на необхідності
«розрізняти навчання з використанням двох мов, яке має на меті формування двомовності, і навчання двомовних дітей, але
збереження їх двомовності не є метою реалізації змісту навчання» [7, с. 207].
Д. Ласагабастер (D. Lasagabaster) та А. Хюгет (A. Huget) під двомовною освітою розуміють початок навчання мовою
меншості, до якої згодом приєднується навчання мовою більшості, а з вивченням іноземної мови навчання перетворюється
в багатомовну освіту [13, с. 1–7.]
Ми погоджуємось з думкою О. Першукової, яка підкреслює, що особливою рисою багатомовної освіти є «освітня мета,
яка полягає в досягненні багатомовності як здатності компетентно послуговуватись мовами, тоді як для двомовної освіти
важливим є використання двох мов у певному співвідношенні саме як засобів навчання». Спільною для обох підходів є
мета навчання – формування багатомовності як здатності школярів спілкуватися більше ніж однією мовою [3, с. 124].
Базуючись на усіх проаналізованих дефініціях двомовного навчання, можемо узагальнити, що білінгвальне навчання – цілеспрямований процес залучення до світової культури засобами рідної та іноземної мов, коли іноземна мова виступає в якості способу пізнання світу спеціальних знань, засвоєння культурно-історичного та соціального досвіду різних країн і народів.
На сучасному етапі білінгвальна або бікультурна освіта передбачає використання двох мов у певні моменти навчання
і базується на положенні, що мова й культура, якою володіє учень, – велика цінність.
Такий прихильник прямого методу навчання, як Р. Тарп (R. Tharp) вважає, що кожна мова відбиває різні світосприйняття народу. Тому варто наповнювати навчальний процес матеріалами, які містять інформацію про життя й культуру того
чи іншого народу і сприяють формуванню полікультурної особистості [15].
На рівні полікультурної та іншомовної освіти можуть взаємодіяти дві спільні групи факторів. Вони включають ставлення, з їхніми пізнавальним, емоційним і вольовим (які визначають поведінкові наміри і/або справжню поведінку) компонентами. Ставлення можуть стосуватися як вивчення іноземної мови так і людей, які спілкуються цією мовою. Психологічні фактори також включають мотиваційну орієнтацію (властиву / не властиву або інтегративну / інструментальну),
а також інтенсивність мотивації. Інші більш специфічні фактори включають етноцентризм і аномію (відчуття тривоги і
соціальної ізоляції). Більш того, ставлення і мотивації батьків також мають вплив на мовні досягнення.
Варто зазначити, що оскільки ці фактори мають відношення до вивчення іноземної мови, то неважко зрозуміти, що
вони також виступають і факторами, які визначають результативність полікультурної освіти. Причина полягає у тому, що
існують ключові фактори, які викликають усвідомлення того, що їх необхідно взяти до уваги і залучити й інші, які мають
вплив на засвоєння як іноземної мови, так і полікультурності. У свою чергу, ці два аспекти є взаємодоповнюючими, у чому
й полягає значення мови у полікультурній освіті.
На думку авторів книги «Мова у полікультурній освіті» Р. Хусейна (R. Hoosain) та Ф. Салілі (F. Salili), у полікультурній
та іншомовній освіті можна виділити певні спільні риси. Одна з них, що стосується обох сфер, – це їхній маргінальний статус. Не зважаючи на те, що розмаїтість стала основою змісту багатьох аспектів освіти таких, як навчальний план, методи
навчання, навчальні матеріали і стандарти підготовки вчителів, вона часто сприймається як таке, що часто обговорюється,
але реально не застосовується на практиці. Наприклад, навчальна програма вчителя може наголошувати на необхідності
розмаїтості, рівності, демократії та соціальної справедливості, але вона недостатньо забезпечує інтеграцію полікультурності в усі навчальні курси чи класи. Більш того, існує тенденція розглядати проблеми розмаїтості як такі, що стосуються
лише расових чи мовних меншин [12, с. 34].
Так само як має місце тенденція до того, щоб полікультурну освіту обмежити певними рамками, іншомовна освіта у США також отримала маргінальний статус у школі. Вивчення сучасних іноземних мов не є обов’язковим для всіх
школярів, а швидше за все, що склалося історично, цей предмет займає друге місце після інших основних і додаткових
дисциплін. У середній школі більшість учнів проходять початковий курс, у той час як здобути просунутий рівень або навчатися більше двох років здебільшого можуть ті, хто планує вступати до коледжу. Через своє другорядне місце програми
з вивчення іноземних мов беззахисні перед скороченням бюджету. Програми, за якими англійська вивчається як іноземна,
або двомовні програми для учнів мовних меншин фінансуються не краще. І хоча наголошується на забезпеченні федеральної підтримки учнів, які вивчають англійську мову, відсутність педагогічних кадрів, навчальних аудиторій та навчальних
ресурсів є типовими проблемами багатьох шкільних районів. Більш того, виборці таких штатів, як Каліфорнія, Арізона
і Массачусетс нещодавно, підтримавши пропозицію проти двомовного навчання у 1998, 2000 та 2002 роках, відповідно,
позбавили учнів доступу до багатьох двомовних програм у їхньому штаті.
Крім того, що і полікультурна освіта, й іншомовна освіта досить часто ставляться у певні рамки, вони, за твердженням
Р. Хусейна та Ф. Салілі, надають привілеї лише учням із заможних сімей, забезпечуючи їх знаннями та вміннями, необхідними для задоволення їхніх економічних і професійних інтересів, на відміну від тих, хто належить до бідного робітничого
класу. Основна потреба у навчанні іноземних мов часто пов’язана з міжнародним бізнесом, дипломатією та національною
безпекою, тобто тими професіями, які, як правило, опановують представники еліти. Таким чином, іншомовна освіта сприяє отриманню соціоекономічного статусу quo та культурного капіталу заможними людьми, функціонуючи як елітна освіта.
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Наприклад, Міжнародна програма бакалавріату (the International Baccalaureate Program) у середніх школах, що часто вважається елітною, вимагає вивчення іноземної мови.
Про елітарну сутність полікультурної освіти можна також говорити й тоді, коли вона розглядається у контексті глобальної освіти. Полікультурна освіта з глобальної точки зору може стати більш релевантною для майбутніх керівників
приватних та держаних секторів, ніж для представників робітничого класу. Полікультурна освіта, як антирасистська базова освіта для всіх учнів, перш за все спрямована на різні види розмаїтості у конкретному суспільстві. Полікультурна
освіта, як частина глобальної освіти, зосереджується на глобальному суспільстві. Вона стосується таких проблем, як вірування та цінності людей, глобальні проблеми, глобальна історія, крос-культурне взаєморозуміння та взаємодія і розвиток аналітичних здібностей. Ці відповідні знання та здібності стають особливо необхідними, коли учні своє майбутнє
вбачають у діяльності в приватних компаніях чи урядових агентствах, які мають справу з міжнародною діяльністю, або
в регулярному спілкуванні з представниками різних глобальних суспільств. Аналогічно до того, що іншомовна освіта є
економічно вигідною, полікультурна / глобальна освіта може сприяти процвітанню майбутнього еліти у глобальній капіталістичній економіці [12, с. 36].
Безперечно, двомовне навчання має багато вагомих переваг над іншими програмами. Перш за все, воно має можливість
опосередковано здійснювати вплив на мотивацію учнів навчатися, по-друге, пропагує та розвиває білінгвізм, по-третє,
сприяє підвищенню статусу етнічних меншин і збереженню й розвитку мов, які поступово зникають.
Отже, двомовна освіта виступає невід’ємною і важливою складовою формування полікультурної особистості, більше
того, вона набуває все вагомішого значення у зв’язку з нинішніми та майбутніми змінами у структурі населення сучасного
світу. Для того, щоб навчання полікультурної комунікації було дійсно продуктивним, у процесі вивчення іноземної мови
необхідно враховувати цілу низку окремих аспектів: лінгвістичні (навчання лексиці), прагматичні (правила поведінки зумовлені конкретною ситуацією та культурою), естетичні (що приймається за норму в одній культурі і відрізняється від
норм іншої країни), етичними (що відображає моральні цінності), елітні (література, мистецтво певного народу).
Кожен з цих аспектів має свої можливості активізації. Так, лінгвістичні аспекти навчання полікультурного спілкування
– це уміння визначати правильну лінію мовної поведінки в іншомовному середовищі, що гуртується на знанні особливостей менталітету носіїв мови. Для адекватного спілкування інформацію потрібно перекладати не дослівно, а знати що і
коли необхідно сказати в конкретній ситуації. Важливою умовою досягнення такого рівня спілкування іноземною мовою
є не тільки знання способів вираження думок носіями мови, а й уміння співвідносити їх з нормами і звичними зворотами
рідної мови. Розвиток таких навичок відбувається через етикетну лексику при одночасному зіставленні її з еквівалентами рідної мови. Завдання вчителя не просто подати лексичні кліше, а й рефлексувати їх на рідну мову та проаналізувати
частоту вживання в повсякденній рідній культурі. Зіставлення, вироблене паралельно, дає учням можливість адекватно
вживати ту чи іншу лексичну одиницю.
Спостереження, зіставлення різних прагматичних моментів тієї чи іншої культури дозволяє помітити в них не лише
відмінності, але й подібності. Адже основним завданням полікультурної освіти засобами іноземної мови є формування і
поглиблення уявлення не тільки про специфічні відмінності в культурах, а й про їхні загальні риси в глобальному сенсі.
Під час вивчення іноземної мови з метою врахування принципу полікультурності значне місце має використання автентичних відео- і аудіоматеріалів, неадаптованих текстів. Як правило, навчання іншомовної культури зводиться до виявлення країнознавчої інформації, так званого зняття культурологічних труднощів, яке відбувається через роз’яснення
країнознавчих реалій. Для того, щоб не допустити помилки «відриву мови від культури», необхідно починати навчання
культурі з перших років вивчення іноземної мови, коли учні готові сприймати все нове з великим інтересом і увагою, ніж
у старших класах [4].
Оскільки культура – поняття багатогранне і неоднорідне, видається неможливим визначити чіткі рамки її вивчення.
Безсумнівно, учні повинні оволодіти фоновими знаннями про країну, мову якої вони вивчають, їм необхідно давати більше
інформації про її літературу, історію, видатних людей. Проте не варто забувати й про масову культуру населення цієї держави. Якщо взяти таку типову для початківців тему, як «Сім’я», то увагу учнів, які, наприклад, вивчають іспанську мову,
слід звернути на те, яка родина типова для іспаномовного населення, які відносини складаються між поколіннями, де така
сім’я вважає за краще жити тощо. Таким чином, вважають американські практики в галузі полікультурної освіти, на заняттях з іноземної мови необхідне постійне поєднання як лінгвокраїнознавчого матеріалу, так і поведінкової культури країни.
Для більш продуктивного спілкування в рамках діалогу культур є природним наявність носіїв мови, які можуть безпосередньо розповісти про свої національні традиції і культуру та показати типові норми поведінки. Тут безперечну перевагу
має саме двомовне навчання. Також важливе значення має спілкування в мережі Інтернет, яке дозволяє учням обмінюватись інформацією зі своїми іншомовними однолітками, тим самим вивчаючи і їхню культуру.
Висновки. Таким чином, для формування полікультурної особистості у процесі вивчення іноземної мови, необхідно:
визначати обсяг культурологічного матеріалу, запропонованого в мовній одиниці; виявляти, якого роду культура відображена в тій чи іншій мовній одиниці, і, відповідно, відбирати і подавати навчальний матеріал; зіставляти та по можливості
проводити паралель між іншомовною культурною реалією і національним культурним явищем.
Отже, можна з упевненістю стверджувати, що кожна освоєна іноземна мова розширює культурні знання людини, даючи їй можливість стати повноправним членом полікультурного суспільства.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ НЕОЛОГІЗМІВ
У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті розглядається питання дефініції поняття «неологізми у галузі інформаційно-комунікаційних технологій». Визначаються та аналізуються основні етапи засвоєння цих неологізмів студентами вищих навчальних закладів. Досліджуються чинники, які впливають на ефективність процесу засвоєння неологізмів у галузі інформаційнокомунікаційних технологій. Визначаються основні методи та прийоми засвоєння цих неологізмів у процесі вивчення
англійської мови. Запропоновано систему вправ, спрямовану на засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: неологізми, інформаційно-комунікаційні технології, неологізми у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, англійська мова, процес навчання, вищий навчальний заклад.
ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВИСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
В статье рассматривается вопрос дефиниции понятия «неологизмы в области информационно-коммуникационных технологий». Определяются и анализируются основные этапы усвоения этих неологизмов студентами высших
учебных заведений. Исследуются факторы, которые влияют на эффективность процесса усвоения неологизмов в
области информационно-коммуникационных технологий. Определяются основные методы и приемы усвоения этих
неологизмов в процессе изучения английского языка. Предложена система упражнений, направленная на усвоение
неологизмов в области информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: неологизмы, информационно-коммуникационные технологии, неологизмы в области информационно-коммуникационных технологий, английский язык, процесс обучения, высшее учебное заведение.
THE FEATURES OF LEARNING NEOLOGISMS IN THE SPHERE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECNILOGIES IN THE PROCESS OF STUDYING ENGLISH IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
The article deals with the problem of definition of the term «neologisms in the sphere of information and communication
technologies». It was determined that neologisms in the sphere of information and communication technologies are linguistic
terms relating to any new words or word-combinations that appeared in the lexical structure of language at a certain stage
of its development to denote new concepts in the sphere of information and communication technologies and their novelty
are recognized by speaker. The main stages of learning these neologisms by the students of higher educational establishment
were determined and analyzed (initial, introductory, special, advanced and control). The factors that affect the efficiency of
learning neologisms in the sphere of information and communication technologies were studied (relevance, practical necessity, motivation, effective organization of the process of studying English, appropriate methods and techniques, the system of
practical exercises, etc.). The basic methods and techniques of learning these neologisms in the process of studying English
were determined (general teaching methods, techniques and special methods studying foreign languages: explanation, discussion, messages, repetition, narration, demonstration, training discussions, creative projects, observation, etc.). The system of
exercises aimed at learning neologisms in the sphere of information and communication technologies were suggested according to each of the identified stages of learning these neologisms by the students of higher educational establishment.
Keywords: neologisms, ICT, neologisms in the sphere of ICT, English, the process of studying, higher educational establishment.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її значення. Лексичний склад мови поповнюється за рахунок появи
неологізмів. Потужний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій обумовив появу величезної кількості неологізмів у цій галузі. Оскільки інформаційно-комунікаційні технології активно інтегрували в життя та діяльність сучасного
суспільства, то виникає потреба у засвоєнні неологізмів цієї сфери студентами вищих навчальних закладів. Основна роль
у процесі засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій традиційно відводиться дисциплінам,
які безпосередньо спрямовані на опанування студентами теоретичних і практичних знань, умінь та навичок (наприклад,
«Основи інформатики», «Комп’ютерні технології та сучасні технологічні засоби навчання в освіті і науці», «Алгоритмізація та програмування», «Основи Інтернет» «Мультимедійні засоби навчання» тощо). Проте, оскільки більшість неологізмів походить з англійської мови (у зв’язку із тим, що переважно наукові розробки у галузі інформаційно-комунікаційних
технологій здійснюються у США), то природно, що перед викладачами-філологами постає завдання організації процесу
засвоєння неологізмів цієї сфери студентами упродовж вивчення англійської мови.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему дефініції поняття «неологізм», поповнення лексичного складу
англійської мови неологізмами у галузі інформаційно-комунікаційних технологій досліджують вітчизняні та зарубіжні
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шевська, М. Нікітіна, Ю. Островська, Я. Рецкер, А. Самойлова, М. Сапожнікова, А. Смірнецький, А. Стеценко, Н. Фурсова,
М. Шанський та ін. Однак, питання засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій у процесі
вивчення англійської мови є вкрай актуальним, оскільки саме в цій сфері найактивніше відбувається зростання кількості
нових лексичних одиниць, які потребують подальшого вивчення і знання цих неологізмів необхідне у майбутній професійній діяльності випускників вищих навчальних закладів.
Мета статті – дослідити особливості засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення англійської мови у вищому навчальному закладі.
Завдання статті:
1. Визначити дефініцію поняття «неологізми у галузі інформаційно-комунікаційних технологій».
2. Проаналізувати особливості засвоєння цих неологізмів у процесі вивчення англійської мови.
3. Розробити систему вправ, спрямовану на засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій
студентами вищих навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови.
Виклад основного матеріалу. Неологізми у галузі інформаційно-комунікаційних технологій – це лінгвістичні терміни, які стосуються будь-якого нового слова чи сполучення слів, що з’явилися у лексичному складі мови на певному етапі
її розвитку для позначення нових понять у галузі інформаційно-комунікаційних технологій і новизна яких усвідомлюється
мовцями.
Інтеграція неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в лексичну систему мови відбувається у декілька етапів [2, с. 141]:
1) поширення неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій працівниками цієї сфери (програмістами),
які щодня мають справу зі створенням нових комп’ютерних програм, ігор, інформаційних сайтів тощо;
2) інтенсивне застосування цих неологізмів засобами масової інформації, активними користувачами комп’ютерних
технологій, викладачами вищих навчальних закладів та вчителями;
3) фіксація неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій в друкованих засобах масової інформації
(газетах, журналах, наукових виданнях тощо);
4) прийняття цих неологізмів широкими верствами суспільства;
5) закріплення цих неологізмів у мові, що передбачає засвоєння правил їх функціонування у різних контекстах.
У зв’язку з швидким впровадженням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у практику відбувається значно легше опанування неологізмів цієї галузі, оскільки вони з’являються у мові одночасно з реаліями, які позначають, то їх
значення стає відносно швидко зрозумілим [5]. Таким чином, відбувається стрімка адаптація неологізмів у середовищі носіїв мови. Ще одним важливим чинником, який впливає на ефективність засвоєння неологізмів інформаційно-комунікаційних технологій мовцями є мотивація. Неологізми інформаційно-комунікаційних технологій є актуальними та сучасними,
оскільки навіть найелементарніша робота з комп’ютером, комп’ютерними програмами чи комп’ютерними іграми вимагає
знання цих неологізмів. Тому мотивація їх засвоєння формується насамперед через потребу у розумінні та використанні
цих неологізмів у практичній діяльності.
Дослідивши неологізми у галузі інформаційно-комунікаційних технологій [1, с. 44] ми виокремили декілька лексикосемантичних груп: лексичні одиниці, які позначають типи комп’ютерів, складові частини структури комп’ютера (port,
system unit, hardware, multi-user, disk controller, tired iron); лексичні одиниці, які позначають типи мови ЕОМ (BASIC); лексичні одиниці, які позначають програмне забезпечення комп’ютера (antivirus, software, Microsoft Excel, browser, archiver,
wallpaper, tarball); лексичні одиниці, які позначають дії, пов’язані з роботою на комп’ютері (programming, handshaking,
disabled, delete, hung, grovel, beam, log, download, glitch, handshaking, scrog); лексичні одиниці, які позначають користувачів чи програмістів (computerman, liveware, user, programmer, application developer, program analyst, system administrator,
superuser, oldbie, wizard, lamer, newbie, bagbiter, flamer); лексичні одиниці, які пов’язані з мережею-Інтернет (Internet,
engine, flame war, spider, dot com, spam, search, netiquette, cybersickness).
У процесі засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій застосовуються загальні педагогічні методи, прийоми та спеціальні методи вивчення іноземних мов (пояснення, бесіда, повідомлення, повторення, розповідь, демонстрація, навчальна дискусія, творчі проекти, самостійний пошук та спостереження тощо).
Виділяють такі етапи засвоєння неологізмів інформаційно-комунікаційних технологій:
1. Початковий або ознайомлювальний. Цей етап передбачає ознайомлення студентів з новою лексичною одиницею –
семантизацію неологізму. Для активного функціонування нової лексичної одиниці необхідно чітко розуміти її семантику,
щоб мовці не відчували труднощів у процесі її сприймання та застосування.
2. Спеціальний. На цьому етапі відбувається вивчення правил функціонування неологізмів у мові, відпрацьовуються
навички їх написання.
3. Поглиблений. Цей етап спрямований на автоматизацію знань, умінь та навичок перекладу неологізмів на основі
англійських фахово-спрямованих текстів, розвиток уміння працювати зі словником і проводити порівняльний аналіз неологізмів інформаційно-комунікаційних технологій в англійській та українській мовах.
4. Контрольний. На цьому етапі формуються уміння вільно володіти неологізмами в усному та писемному мовленні.
Відбувається контроль і корекція засвоєних знань, умінь та навичок [3; 4].
Ефективність засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій на кожному з цих етапів залежить від доцільно розробленої системи практичних вправ.
На першому етапі використовуються такі види роботи для семантизації неологізмів:
1. Введення неологізмів викладачем в реченні, ситуації, розповіді тощо.
2. Перевірка розуміння значення неологізмів шляхом запитань викладача до студентів.
3. Фонетичне опрацювання неологізмів за допомогою вправ на імітацію.
4. Демонстрація графічної і граматичної форми неологізмів (транскрипція, особливості вживання у множині).
Другий етап передбачає виконання студентами рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ: імітація зразка мовлення, підстановка до зразка мовлення, трансформація зразка мовлення, завершення зразка мовлення, розширення
зразка мовлення, відповіді на запитання, самостійне вживання неологізмів.
На етапі автоматизації дій студентів з неологізмами на понадфразовому рівні, мета якого – навчити студентів вживати
неологізми в коротких висловлюваннях монологічного та діалогічного характеру, виконуються рецептивно-репродуктивні
умовно-мовленнєві вправи:
1) об’єднання зразків мовлення у мікромонолозі;
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2) об’єднання зразків мовлення у мікродіалозі.
Поряд з умовно-комунікативними у процесі засвоєння неологізмів застосовуються також і некомунікативні вправи:
а) на засвоєння форми і значення неологізму:
– repetition of neologisms, phrases and speech cliché by the teacher or narrator with accentuation on stress, hard sound and
sound combinations;
– mention and nomination of neologisms with some spelling, affix etc.;
– grouping of neologisms by different formal features: word-building component, part of speech etc.;
– ranking of neologisms in alphabetical order;
– mention and nomination all specific concepts during nomination some generic term;
– choose from a number of neologisms some which are appropriate or inappropriate to the topic;
– filling the gapes in the sentences with suitable neologisms;
– nomination of neologisms by its definition or depiction;
– choose the synonym or antonym, the equivalent in native language to the given neologism;
б) на засвоєння сполучуваності слів:
– compilation of phrases from certain neologisms;
– enlargement of the sentence by the attributes to the allocated neologisms;
– exclusion of neologism from a number of neologisms which doesn’t combine with keyword;
– finding the equivalents in native language to the given phrases in foreign language.
У процесі автоматизації дій студентів з неологізмами необхідно передбачати заходи для зняття і подолання труднощів
їх засвоєння. З цією метою неологізми можуть групуватися за ступенем і характером труднощів, що дозволяє підходити до
їх засвоєння диференційовано, на основі їх методичної типології. Усі труднощі засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій умовно можна розділити на такі групи:
1) форми слова – звукової, графічної, структурної (наприклад, труднощі виникають при засвоєнні омофонів, у тому
числі й граматичних, омографів – у випадку значних графемно-фонемних розбіжностей, багатоскладових і похідних слів);
2) значення неологізму (наприклад, виникають труднощі при неспівпаданні обсягів значень неологізмів в англійській
і рідній мовах, при засвоєнні багатозначних слів, фразеологічних сполучень, у випадку так званої «фальшивої» синонімії
тощо);
3) вживання – сполучуваності неологізмів з іншими словами, особливостей їх функціонування в мовленні (наприклад,
великі труднощі виникають при засвоєнні словосполучень, які не мають точної структурно-семантичної відповідності
еквівалентам у рідній мові).
Визначаючи ступінь труднощів засвоєння неологізму у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, варто звернути увагу на сферу його функціонування. Труднощі активного словника, що обслуговує продуктивні види мовленнєвої
діяльності – говоріння і письмо, часто не співпадають з труднощами пасивного словника, необхідного для розуміння
аудіювання та читання. Наприклад, важкими для активного засвоєння є неологізми, подібні за звучанням і за значенням, з
різним обсягом значень та розбіжностями у сполучуваності в двох мовах, у той час як для пасивного засвоєння важкими
вважаються односкладові та багатозначні неологізми, подібні за звучанням, за написанням; неологізми, подібні за формою, але різні за значенням у двох мовах – англійській та рідній.
Таким чином, у процесі автоматизації дій студентів з неологізмами у галузі інформаційно-комунікаційних технологій
слід передбачати заходи для зняття і подолання труднощів їх засвоєння.
На контрольному етапі використовуються різні методи та прийоми. Контроль може проводитися як в усній, так і в
письмовій формі (тести, питання, репродуктивні та творчі завдання тощо). Розвиток навичок та умінь вільного використання неологізмів студентами досягається шляхом виконання різноманітних вправ:
– listen and read sentences and find the neologisms in the sphere of ICT;
– listen to the text and find there the neologisms in the sphere of ICT, write down them;
– explain the definition of neologisms in the text and without it.
Наступні вправи рекомендовано для розширення та закріплення знань студентів:
– translate the sentence without dictionary;
– translate the neologisms with dictionary;
– make up dialogues on free theme with using the neologisms in the sphere of ICT;
– compose a message on the suggested topic using determined neologisms;
– write the article on the suggested topic in the newspaper or magazine using the neologisms in the sphere of ICT;
– do exercises to rate in the process of game.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Засвоєння неологізмів у галузі інформаційнокомунікаційних технологій в процесі вивчення англійської мови студентами вищих навчальних закладів залежить від багатьох чинників: актуальності, практичної необхідності, мотивації, ефективної організації процесу навчання, доцільно обраних методів та прийомів, системи практичних вправ тощо). Поглибленого вивчення потребує саме практична складова
засвоєння неологізмів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема необхідна подальша розробка системи
рівневих вправ.
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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО
ТА УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕІНТЕРВ’Ю
Стаття присвячена дослідженню особливостей діалогічної взаємодії мовців у форматі британського та українського телеінтерв’ю на різних стадіях його розгортання, встановленню їх функціонального призначення та специфіки вербального оформлення.
Ключові слова: інтерв’ю, фаза інтерв’ю, масовий адресат, вплив.
СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРИТАНСКОГО И УКРАИНСКОГО ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ
Статья посвящена исследованию особенностей диалогического взаимодействия коммуникантов в формате
британского и украинского телеинтервью на разных его стадиях, установлению их функционального назначения и
специфики вербального оформления.
Ключевые слова: интервью, фаза, массовый адресат, влияние.
THE STRUCTURAL PECULIARITIES OF THE BRITISH AND UKRAINIAN TV INTERVIEW
The article is devoted to the research of the British and Ukrainian interlocutors’ behavior in the format of TV interview
at the different stages of its development. The interview is defined as a meeting (often a public one) at which a journalist asks
an expert, a famous person or a «star» a set of questions in order to find out their opinions and facts from their personal life.
It is devoted a definite topic or a whole range of topics (in case of a private interview) suggested by the journalist. It can be
broadcast online or presented as a recorded version and is meant for distant mass audience that under certain conditions may
purposefully become its active participants. Such isomorphic phases as the beginning of the interview, the main body and the
end of the interview as universal stages of its development were singled out. The functional purposes of each stage as well as
the specificity of their verbal and non-verbal filling were established. The beginning of the interview is meant for breaking the
communicative barriers between the host and the guest of the studio. The topic unfolds in the main body of the show and the
conclusions are made at the end of the programme.
Key words: interview, interview phase, mass addressee, impact.

Сучасне мовознавство продовжує активно вивчати різноманітні діалогічні жанри комунікації. Одним із соціально організованих типів комунікації є інтерв’ю (англ. interview – обмін думками) – діалогічна взаємодія, дослідженню структурно-композиційної основи якої присвячена дана стаття. Тож, розвідка є актуальною, а також новою, адже до цього часу
не порівнювалися британські та українські телеінтерв’ю етнічних медіа-просторів. Основними завданнями є визначення
елементів структури етнічних телеінтерв’ю, встановлення їх комунікативного призначення та метакомунікативного наповнення. Проаналізовані британські та українські телеінтерв’ю, матеріал нашого дослідження, вилучені з мережі Інтернет,
однакові за своїм обсягом, були відібрані за тематичним критерієм: їх тематика торкалася сфер освіти, політики, фінансів,
економіки, мас медіа, спорту, мистецтва, здоров’я, військового сектору.
Інтерв’ю – опитування людини по професійній або особистісній тематиці [1; 2; 3; 5; 8], метою якого є повідомлення
деякої актуальної новини та вплив на суспільну думку [4, с. 79; 5, с. 124]. Специфікою такого типу діалогу є те, що ця новина є персоніфікованою людиною (або декількома учасниками), думка якої як експерта чи професіонала є важливою для
аудиторії [5, с. 124]. Особливості інтерв’ю зумовлюються дією таких соціокультурних чинників, як орієнтація на вільну
бесіду, складність тематики, обмеженість часу виступу, наявність мікрофона та записувальних пристроїв [7, с. 422]. Відмінність інтерв’ю від інших жанрів комунікації полягає в тому, що воно підкорено жорсткій концепції орієнтування на
запланований результат, що відповідним чином відбивається у манері бесіди з інтерв’юером [8]: через відповіді на його
запитання й відбувається розкриття особистості гостя студії, повідомлення або коментування ним соціально необхідної
інформації. Саме тому інтерв’ю може також бути визначеним як форма примусового отримання певної інформації від
респондента за допомогою низки поставлених інтерв’юером запитань [2; 5, с. 124], які для успішності інтерв’ю, з одного боку, повинні бути зрозумілими як для респондента, так і для потенційного адресата, з іншого, повинні спрямовувати
думку респондента, а не замінювати її [6, с. 87].
Запитання та відповіді не є основною умовою продукування цілісного діалогу цього жанру, необхідним є демонстрування динаміки розгортання адресатно-значущої думки, що виформовується у контактуванні адресату та адресанту: в ідеальному інтерв’ю «журналіст зобов’язаний йти до співрозмовника, по-перше, з думкою, а по-друге, за думкою», яка представлена у динаміці, логічному розгортанні [6, с. 85]. Отже, головним інформатором у процесі спілкування є респондент,
але головним стратегом, від якого залежить якість, повнота та ступінь інформативності матеріалу – інтерв’юер [8]. Іншою
ключовою особливістю інтерв’ю є те, що у такому типі вербальної інтеракції реалізується водночас як міжособистісне
контактне спілкування співбесідників (інтерв’юера та респондента), так і опосередковане дистанційоване спілкування з
масовим адресатом [8] або аудиторією (реальною, вірогідною, оказіональною) – стійкою сукупністю людей, заради яких
відбувається ця комунікація та яка виділяється на основі спільних інформаційних потреб [3, с. 107-108]. Зважаючи на все
вище сказане, визначаємо інтерв’ю як цілісний акт інституційно-персональної комунікації, який розкривається у студійному форматі бесіди (хоча й не обмежується нею) між журналістом та респондентом у ситуації послідовного чергування тією чи іншою мірою запланованих чи продуманих запитань першого та відповідей на них другого як відображення
загальної мети інтеракції щодо отримання від запрошеного співбесідника фактичної інформації, думок та суджень, які
представляють громадський інтерес.
Аналіз емпіричного матеріалу показав, що ізоморфною рисою британських та українських інтерв’ю є їх структурно-композиційні ознаки. Виділяються такі елементи структури інтерв’ю: 1) початок бесіди – встановлення контакту
інтерв’юера із співрозмовником та повідомлення журналістом теми; 2) основна частина – композиційно-організуючий
центр бесіди, інформаційне ядро інтерв’ю, яке містить факти, явища, докази певних положень, їх оцінку тощо; 3) висновки
/ кінцівка – підбиття підсумків бесіди, вираження журналістом вдячності за інтерв’ю, побажання тощо. Так, типовими способами встановлення контакту у британських та українських інтерв’ю журналіста із співрозмовником є формули привітання: англ. Stephen Sackur: George Galloway, welcome to Hard Talk. George Galloway: Thank you very much! [21]; Journalist:
Hello. Harry Styles: How are you? Journalist: Good to see you too. Very well, thank you [25] та укр. Мирослава Барчук: Вітаю
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вас у студії Ноmо sapiens. Я дуже рада, що ви до нас прийшли – тим більше, знаю, що не дуже любите давати інтерв’ю…
Оксана Забужко: Доброго дня [27], Артем Шевченко: Про долю газотранспортної системи України ми поговоримо з
Олександром Нарбутом, незалежним експертом з енергетичних питань. Мої шанування. Олександр Нарбут: Добрий
вечер [13]. При цьому виявилося, що в обох етнічних інтерв’ю респондент може не відповідати привітанням на привітання,
а одразу ж видавати інформацію: Gillian Anderson: Gillian Anderson, welcome to the Baftas. You are a stranger to the Baftas, of
course. Which films did you enjoy this year and what roles of women, particularly what roles of women were amazing this year?
Zoe Ball: Well, that was Key Benchers that was amazing. Oh, what are great roles that are played by women?! Tell me!!! [24] та
Ілона Довгань: До речі, вітаємо вас! Ваші відчуття другого дня на волі? Юрій Луценко: Ну, ви знаєте, вчора було, звичайно, велике свято. [16] або лише кивнути на знак привітання: англ. Andrew Marr: Mr Gove joins me now [Mr Gove nods]
[19] та укр. Віталій Гайдукевич: … та Марк Белкін. Марк Белкін [киває]… [11].
Перед самим привітанням в інтерв’ю журналістом може бути подана ціла низка (зазвичай, позитивно забарвлених)
фактів про гостя студії, що, не тільки спрямовано на ознайомлення аудиторії з майбутнім респондентом, але й фактично
виступає опосередкованим привітанням й для самого респондента, заздалегідь створюючи необхідний інтелектуальний
фон та позитивний емоційний настрій бесіди: англ. Andrew Marr: …the current Mayor is Boris Johnson who is seeking reelection for a second term. He has brought in Boris bikes and new buses, and if he had his way London would have a new airport as
well. But on that and a few other issues… He is a staunch defender of the financial sector too, which is not universally popular these
days. And he joins me now [17] та укр. Єгор Чечеринда: І про це, про наслідки цієї дії, ми поговоримо сьогодні з Миколою
Томенком. Він є активним учасником руху за визволення Тимошенко, народним депутатом ВО «Батьківщина», колишнім
віце-спікером українського парламенту. Пане Миколо, я Вас вітаю [14].
Особливо сприятиме інтерв’ю суб’єктивно подана журналістом позитивно забарвлена інформація про його учасника:
англ. Andrew Marr: Michael Gove, another clever fellow, the Education Secretary, has the reputation for being one of the real Tory
radicals in the coalition cabinet… [19] та укр. Мирослава Барчук: Сьогодні в гостях Homo Sapiens людина, яка пережила і
відчула на собі всі найбільш знакові віхи другої половини 20-го століття… Студенти «Могилянки» називають В’ячеслава
Брюховецького любовно – Брюх. Ну, а я звертатимусь до нього поважно – В’ячеславе Степановичу. В’ячеславе Степановичу, вітаю вас у студії Homo Sapiens! [26].
Ізоморфною рисою є також орієнтування глядачів на темі інтерв’ю, що передує представлення та привітання героїв телепередачі: Andrew Marr: As England prepares for their opening Euro 2012 match in the Ukraine tomorrow, the conduct of local
supporters threatens to overshadow the football itself. The Dutch players found themselves abused by local spectators while they
were training this week... So how should they react? Clarke Carlisle is a current player himself and is Chairman of the Professional
Footballers’ Association. Welcome, thanks for coming in. Clarke Carlisle: Well, thank you [22] та Ірина Славінська: Поговоримо
про «беспрєдєл» міліціонерів під час різноманітних акцій і про те, як нам далі з цим усім жити. Зокрема, про штурм Гостинного двору та порушення прав людини... Віталій Гайдукевич: А говорити ми будемо з людьми, які були там і можуть
висловити свою позицію щодо цієї події [11].
Ізоморфним виявилося те, що у британських та українських інтерв’ю інформаційного чи проблематичного жанрів
привітання залишаються «за кадром»: учасники одразу ж переходять до справи з метою отримання необхідної інформації. Йдеться як про інституційні телеінтерв’ю: англ. BBC journalist: So why did you agree be Doctor the Who? Christopher
Eccleston Because it was written by Russel T. Davis primarily [21] та укр. [Олена Опанасенко задала питання], Левко
Лук’яненко:...Про Корнацького. От, він був балотувався в депутати Верховної Ради України від «Батьківщини». «Батьківщина» його підтримувала [13], так й про персональні інтерв’ю: англ. Interviewer: So...eееh...what do you think of London?
What is it really like? Passer-by: London is a very nice place to be. Yeah [28] та укр. [Журналіст Петро Задорожний] Від коли
«От Vinta» товаришує з Пластом? Юрко Журавель: Весь час скільки існує гурт «От Vinta», стільки ми знайомі і пліч-опліч дружимо й працюємо разом з Пластом [10].
Основна частина інтерв’ю концентрується навколо респондента, дії якого спрямовуються інтерв’юером. Йдеться про
зосередження останнього на особистості гостя, його публічному та приватному житті або на обговоренні з ним соціально
значущої проблеми, її коментуванню, вираження оцінок, що здійснюється в активному питально-відповідному режимі та
визначається мірою розкриття поставлених запитань чи обговорюваної проблеми або регламентованим часом інтерв’ю. Непотрібність присутності інтерв’юера як відображення інтенції сконцентрувати увагу глядачів на поданій інформації може
передаватися електронними засобами графічно представленими питаннями, які глядачі візуально сприймають з екрану: англ.
[A journalist]: What makes a great student city? [Respondent 1]: Well, I’d say a high quality of living, [Respondent 2]: Good night life
and good jobs, [Respondent 3]: Job opportunities [29] та укр. [Журналіст Тарас Щепаняк]: Що для Вас «Пласт»? Чому ви вирішили цим зайнятись? Тетяна Переверзєва: Це та організація яка відповідала тому, що я шукала на той час. Це були такі
братерські стосунки між дорослими та дітьми… [10]. Незважаючи на значні обсяги однієї відповіді, інформаційні інтерв’ю
можуть мати лише одне запитання, що виноситься у заголовок самого інтерв’ю або виводиться глядачем з самого заголовку;
можливим є те, що логіка розповіді респондента спирається на ряд запитань заздалегідь обговорених з ним журналістом, не
поданих глядачам, однак, це допомагає їм сприймати цілісно побудований з різних підтем текст повідомлення.
Кінцівка інтерв’ю завершується підведенням підсумків та етикетно оформленим розриванням контакту: англ. Andrew
Marr: A bit wild. Alright, a busy year ahead. Prime Minister, thank you very much indeed for joining us [20], David Frost: Charles
thank you very much indeed. Charles Kennedy: My pleasure. David Frost: Always a joy to have you with us [23] та укр. [Журналіст]: Отже, Ваша позиція є така, в Кримському питанні, що головне забезпечити деескалацію, успокоєння ситуації.
Ігор Семиволос: Абсолютно точно. Необхідна деескалація, успокоєння ситуації, гарантії, які зрозумілі, та вихід… переведення ситуації в політичну площину. [Журналіст]: Дякую Вам за розмову. Це був Ігор Семиволос, Директор Центру
близькосхідних досліджень [15] або Ілона Довгань: Дякую, ми вже перебрали час, але я розумію, що ми розговорилися,
такий інформаційний голод. Скучили за спілкуванням. Дякую. У нас в гостях були Ірина та Юрій Луценко [16]. Можливі
випадки непредставлення етикетних формул в електронному варіанті телеінтерв’ю свідчить про те, що головна його мета
– інформаційна, а метакомунікативні акти, які активно вживалися на протязі інтерв’ю, залишаються за кадром, як такі, що
не сприяють досягненню цієї мети та якими співбесідники обміняються після закінчення інтерв’ю.
Дослідження продемонструвало, що основні фази розгортання інтерв’ю в обох етнічних медіа-просторах є однаковими – початок, основна частина та кінцівка. Кожна фаза має своє конкретне завдання, яке, окремо та разом з іншими
завданнями, підкорене, по-перше, меті такого впливу журналіста на гостя студії, щоб отримати деякий результат від такої
інтеракції, по-друге, меті запланованого впливу інтерв’ю на масового адресата. Подібністю також відрізняється характер
комунікативного та метакомунікативного оформлення даних етапів інтерв’ю. Різниця полягає в індивідуальних підходах
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журналістів щодо того, яким чином розпочати та закінчити інтерв’ю, в яку – конфліктно-кооперативну чи кооперативну
– форму втілити фрагменти її основної частини, які та скільки при цьому використовувати етикетних формул, у цілому,
як активізувати та налаштувати співбесідника на плідну бесіду. Перспективою роботи є дослідження ізоморфних та аломорфних рис конкретного мовного та мовленнєвого наповнення фаз етнічного інтерв’ю.
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САМООЦІННІ ВИСЛОВЛЕННЯ ПРЕЗИРСТВА
У статті здійснено спробу проаналізувати англійські самооцінні висловлення презирства. Самооцінне висловлення презирства розглядається як негативна самопрезентація мовця, його якостей і дій. Ці висловлення вербалізують
негативну самооцінку мовця, яка є основним компонентом його Я-концепції. Самооцінні висловлення презирства
складаються з таких структурних частин: предмет і об’єкт оцінки, які збігаються, предмет самооцінки і негативна самопрезентація. Характерними особливостями самооцінних висловлень презирства є емотивність і експресивність.
Ключові слова: самооцінні висловлення презирства, суб’єкт, об’єкт, самоповага, Я-концепція, негативна самопрезентація.
СамооценочнЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ презрениЯ
В статье сделана попытка проанализировать английские самооценочные высказывания презрения. Cамооценочное
высказывание презрения рассматривается как негативная самопрезентация говорящего, его качеств и действий.
Данные высказывания вербализируют негативную самооценку говорящего, которая является основным компонентом его Я-концепции. Самооценочные высказывания презрения состоят из следующих структурных частей: предмет и объект оценки, которые совпадают, предмет самооценки и негативная самопрезентация. Характерными
особенностями самооценочных высказываний презрения являются эмотивность и экспрессивность.
Ключевые слова: самооценочные высказывания презрения, субъект, объект, самоуважение, Я-концепция, негативная самопрезентация.
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SAMOOTSINNI expressing contempt
The article is an attempt to analyze English self-evaluative utterances of contempt. The self-evaluative utterance of contempt
is regarded as a negative self-representation of a speaker, his or her own qualities and actions. The investigated utterances
verbalize a speaker’s negative self-esteem, which is the main component of his/her self-concept. Self-esteem reflects a person’s
overall subjective emotional evaluation of his or her own worth. It is a judgment of oneself as well as an attitude toward the self.
People develop and maintain their self-concepts through the process of taking action and then reflecting on what they
have done and what others tell them about what they have done. A self-concept is a collection of beliefs about one’s own
nature, unique qualities, and typical behavior. It is constructed and developed by the individual through interaction with the
environment and reflecting on that interaction. This reflection is based on actual and possible actions in comparison to one’s
own expectations and the expectations of others and to the characteristics and accomplishments of others.
The self-evaluative utterances of contempt consist of the following structural parts: the subject and the object of evaluation,
which coincide, the subject matter of self-esteem and negative mark of the self-representation. Characteristic features of selfevaluative utterances of contempt are emotivity and expressiveness. These utterances directly express the emotion of contempt.
Keywords: self-evaluative utterances of contempt, subject, object, self-esteem, self-concept, negative self-representation.

Постановка наукової проблеми та її значення. У межах антропоцентричного підходу до мовних явищ пильна увага
лінгвістів звернена на висловлення негативної оцінки: Т. А. Крисанова (дослідження висловлень із негативною оцінкою
адресата) [7]; Г. М. Кузенко (структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості висловлень негативної
оцінки) [8]; С. В. Дорда (функціонально-семантичні особливості висловлювань каяття) [3]; А. А. Король (структурно-семантичні та когнітивно-прагматичні характеристики висловлення-звинувачення) [5]; Н. А. Одарчук [10] та І. М. Осовська
[11] (структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні аспекти висловлень відмови); І. М. Рудик (комунікативнопрагматичні типи висловлень зі значенням незгоди) [13]; О. П. Черняк (структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості висловлень осуду) [15] тощо.
Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю сучасних мовознавчих студій на поглиблене вивчення комунікативно-функціонального аспекту мови, необхідністю аналізу висловлень негативної самооцінки.
Об’єктом дослідження обрано англійські самооцінні висловлення презирства, а метою роботи є спроба їх семантичного аналізу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Усвідомлення людиною світу
не зводиться до відображення лише зовнішніх об’єктів. Фокус свідомості може бути спрямовано і на самого суб’єкта, на
його власну діяльність, його внутрішній світ. Таке усвідомлення людиною самої себе отримало в психології статус особливого феномена – самосвідомості. Самосвідомість – це здатність людини усвідомити саму себе, своє «Я», свої потреби,
інтереси, цінності, своє буття і його сенс, власну поведінку й переживання тощо [2, с. 641]. Центральними компонентами
самосвідомості є феномени саморегуляції, самооцінки, самоаналізу.
Самооцінка, як ставлення індивідуума до себе, формується поступово й проявляється як схвалення або несхвалення,
ступінь якого визначається переконанням людини у своїй самоцінності, значущості [16]. Вважають, що самооцінка відображає ступінь розвитку в особистості почуття самоповаги, відчуття власної гідності й позитивного ставлення до всього,
що входить у сферу її «Я» [12].
Узагальнюючи уявлення про самооцінку, І. С. Кон пише, що вона є спільним знаменником, підсумковим виміром «Я»,
який виражає міру прийняття чи неприйняття індивідуумом самого себе, позитивне або негативне ставлення до себе, похідне від сукупності окремих самооцінок [4]. Самооцінка трактується як центральний компонент Я-концепції особистості,
яка охоплює оцінку людиною себе, своїх можливостей та рис і місця серед інших людей [17, с. 313]. Вона є основою ставлення людини до своїх успіхів і невдач, до вибору цілей певної складності, тобто рівня домагань.
Процес самоідентифікації та структуру особистості досліджував 3. Фройд. Згідно з його теорією, психіка особистості
включає в себе три взаємодіючі компоненти – «Воно», «Я» (Его), «Над-Я» (Супер-Его) [14]. «Воно» є наймогутнішою
сферою особистості, утвореною комплексом неусвідомлюваних спонукань, бажань, уявлень, імпульсів, тенденцій, які діють за принципом задоволення.
Для процесів, що відбуваються у «Воно», не існує логічних законів, тому в ньому можуть одночасно існувати протилежні імпульси, які під тиском принципу економії для розрядки енергії здатні об’єднуватися в компромісні утворення. У
«Воно» відсутні будь-які оцінки, диференціювання добра і зла та існування моралі. «Воно» несвідоме й ірраціональне, а
тому перебуває в постійному конфлікті з «Над-Я», в якому зосереджено моральні стандарти й заборони, вимоги до поведінки, вчинків і рішень Его-суб’єкта [17, с. 72]. «Над-Я» є продуктом культури, результатом досвіду індивіда.
Свідоме «Я» – посередник між «Воно» та зовнішнім світом. «Я» визначається як розсудливість, розумність і виконує
функції впливу цього світу на несвідоме «Воно». Цей раціональний початок особистості здійснює контроль інстинктів і
імпульсів [17, с. 350].
За 3. Фройдом, «Я» намагається підкорити собі «Воно», а якщо це не вдається, то «Я» підпорядковується «Воно»,
створюючи тільки видимість своєї зверхності над ним. «Над-Я» також може панувати над «Я», виступаючи в ролі совісті
або несвідомого почуття вини. Отже, «Я» немовби стиснуте в лещатах багатьох суперечностей. «Я», зазначає 3. Фройд,
перебуває під загрозою зовнішнього світу з боку клекотіння «Воно» й суворості «Над-Я» [14].
Самооцінка не є чимось даним людині й не властива особистості з самого початку її існування. Становлення самооцінки відбувається у процесі діяльності людини та її міжособистісної взаємодії. Механізм ідентифікації особистості (формування самооцінки) пов’язують, насамперед, із процесом уподібнення (співвідношення особистісних рис, поведінки тощо
з установленими соціальними й іншими нормами), а потім виокремлення (здатність виділитися з групи, усвідомити себе
цілісною та ціннісною особистістю). Самооцінка містить у собі як емоційне, так і раціональне зерно. Ідентифікація відбувається послідовно: від винятково емоційного сприйняття себе до усвідомлення свого місця у світі та співвідношення
себе й інших [9].
На самооцінку впливають такі фактори: засвоєння суб’єктом оцінок інших людей; соціальне порівняння; самоатрибуція; тимчасове порівняння; смислова інтеграція життєвих переживань; рефлексія [16]. Самооцінка тісно пов’язана зі
здатністю порівнювати себе з оточуючими й корегувати свою поведінку відповідно до їх реакції. Процес порівняння основний у формуванні самооцінки, яка у процесі розвитку інтелекту людини та здатності до абстрактного мислення, набуває
чимраз більш непредметного характеру. Навіть будучи сформованою, самооцінка піддається безперервному впливу різноманітних факторів (соціальних цінностей, досвіду соціальної поведінки, самоаналізу, сприйняття іншими, зовнішніми
даними), які провокують її зміну [6].
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У самооцінних висловленнях презирства суб’єкт і об’єкт оцінки збігаються, тобто презирство адресовано самому авторові висловлення. У цьому випадку презирство виступає як самооцінка. Завдяки самооцінці індивід має можливість
значною мірою самостійно спрямовувати й контролювати свої дії. Самооцінка дає змогу осмислити закономірності рефлексивної діяльності суб’єкта в тих випадках, коли він виступає інтерпретатором своїх конкретних вчинків. Секрети явища
самооцінки заховані, на думку психологів, у складному координуванні самоствердження і самоосуду [1, с. 107], коли особа, яка себе осуджує, критично ставиться до своїх дій, які вона вважає неправильними, поганими.
Самоадресні висловлення презирства спричиняють розпад особистості на двох ієрархічно нерівних співрозмовників,
за 3. Фройдом – на раціональне (свідоме «Я») та ірраціональне начало («Над-Я», несвідоме «Воно»). Проявляючись у
мовленні особистості, «Над-Я» повчає, дає поради. «Над-Я», як зазначалося вище, слугує носієм моральних стандартів і
виконує роль совісті, яка містить у собі заповіді й заборони, що регулюють життя людини як суспільної істоти, здійснює
моральну цензуру її вчинків і прагнень.
Так, при вираженні презирства негативна оцінка йде ніби від вищої інстанції «Над-Я», яка втілює в собі розум, мудрість і адресується суб’єктові внутрішнього промовляння – oneself. У деяких випадках у ролі вищої інстанції може виступати розум, який відповідає за раціональну поведінку та вступає в боротьбу з ірраціональним, чуттєвим – серцем.
Незважаючи на різноманіття причин, які викликають внутрішній конфлікт, їх можна об’єднати у такі групи:
1) властивості, якості особистості. Наприклад:
Ass! Idiot! Wild boar! Dumb mule! Slave! Lousy, wallowing hippopotamus! Wilhelm called himself as his bending legs carried
him from the dining room. His pride! His begging and feebleness! And trading insults with his old father – and spreading confusion
over everything. Oh, how poor, contemptible, and ridiculous he was! (S. Bellow «Seize the Day») [18, с. 55].
Вільгельм негативно оцінює себе й обзиває лайливими словами через невдалу розмову з батьком, яка стала причиною
його гіркоти та жалю;
2) дія/бездіяльність особистості, яка викликає негативну оцінку з боку «Над-Я». Наприклад:
«It’s true,» Tommy whispered. «It was the first time. But it was the first important time. I did want it. Do you hate me?»
«Do I hate you? Why should I hate you?» Prew said, contemptuously.
«But you do. You’re contemptuous of me. Aren’t you? Aren’t you? You think I’m evil.»
«No, you’re the one that thinks you’re evil. That’s what I think. I don’t think you’re evil. I think you like to do anything you think
is evil, the eviler the better, and the better you will like it» (J. Jones «From Here to Eternity») [19, с. 376].
Адресант зневажає себе, засуджує власну поведінку й намагається з’ясувати, чи в його товариша таке саме ставлення
до нього.
Висновки. Отже, зазначені мотиви висловлень презирства до самого себе мають на меті зняти емоційне напруження,
змінити самопочуття. Вони зумовлені прагненням зрозуміти себе, проаналізувати свої вчинки.
Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому вивченні гендерного аспекта англійських самооцінних висловлень
презирства.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
Стаття присвячена дослідженню інтерпретаційного механізму, задіяного при трактуванні оказіоналізмів у медійному дискурсі. На основі підходу теорії релевантності простежується інференційний ланцюжок та з’ясовується
когнітивний ефект таких висловлень. У процесі комунікації оказіоналізми у медійному дискурсі часто створюються
як телескопічні одиниці, в результаті чого формується ad hoc концепт, який містить ключові ознаки кожного з
компонентів новоутвореної одиниці.
Ключові слова: теорія релеваноності, оказіоналізм, телескопія, імпліцитна передумова, ad hoc концепт
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В МЕДИА ДИСКУРСЕ
Статья посвящена исследованию интерпретационного механизма, который возникает при толковании окказионализмов в медиа дискурсе. На основании подхода теории релевантности, мы изучили инференционную цепь и определили когнитивный эффект таких высказываний. В процессе коммуникации окказионализм в медиа дискурсе часто
создается в форме телескопических единиц, в результате чего формируется ad hoc концепт, имеющий ключевые
признаки каждого из компонентов окказионализма.
Ключевые слова: теория релевантности, окказионализм, телескопия, имплицитная предпосылка, ad hoc концепт.
INTERPRETATION OF OCCASIONALISMS IN MEDIA DISCOURSE
The article discusses the interpretation scheme involved in interpreting occasionalisms in media discourse. On relevancetheoretic terms we determined the inferential chain and defined the cognitive effect of such utterances. In the process of
communication occasionalisms in media discourse are often created as blends, as a result of which an ad hoc concept,
which contains the key features of each of the components of the new unit, is formed. The context specific meaning of such
a unit is derived through a set of implicit premises and implicit conclusions about the meaning of the unit. Even though
the interpretative effort is increased, the cognitive result of interpreting such utterances determines the occasional form of
the nomination. Usually such new formations bear a strong resemblance to an existing lexical unit, while the newly added
component specifies the context or the object of the nomination. The relevance-theoretic approach enabled us to more
specifically define the ultimate cognitive result achieved with the help of the new formation. Such occasional units possess a
greater potential for attractiveness and are emotionally and axiologically more obvious than standard lexical units. Media
discourse not only provides a favourable environment for such units, it also encourages the authors to create them, as the
novelty of form and meaning often constitute the driving force in contemporary journalism.
Key words: relevance theory, occasionalism, blend, implicit premise, ad hoc concept.

Постановка проблеми. Проблема узуальності та оказіональності постійно перебуває у центрі уваги дослідників як
одна із форм вираження дихотомії мови та мовлення. Хоча оказіоналізм має свою оригінальну форму, у медійному дискурсі такі одиниці трапляються відносно часто, не спричиняючи проблем для інтерпретації. Однак інтерпретаційний механізм, задіяний при трактуванні таких висловлювань на разі не отримував чіткого визначення. Потреба у вивченні цього
механізму зумовила актуальність цього дослідження. Оказіоналізм здебільшого досліджувався крізь призму неологічних
студій, однак у сучасному медійному дискурсі оказіоналізм виконує нові функції, і вивчення когнітивного ефекту, який
виникає в результаті вживання таких одиниць, залишається невирішеною проблемою. Новизна проведеного дослідження
полягає у тому, що в статті проведено комплексне дослідження когнітивних ознак телескопічних оказіоналізмів в американському медійному дискурсі.
Мова – це явище, що притаманне суспільству і будь-які зміни, що відбуваються в культурній, соціально-політичній,
економічній та науково-технічній сферах знаходять в ній своє відображення. Виникають нові реалії, поняття, предмети,
якості, властивості та процеси, що потребують номінації і саме це зумовлює використання нових лексичних одиниць –
оказіоналізмів (від лат. occasionalis – випадковий).
Проблеми категорії оказіональності та зокрема оказіоналізмів вивчали такі вчені як Н. І. Фельдман, Ж. Колоїз, Д. Мазурик, О. Стишов, К. Мартовод, Є. Карпіловська, О. Турчак, О. Г. Ликов, О. А. Земська та інші.
У мовознавчій науці оказіоналізми трактуються як «новоутворені матеріальні репрезентанти, що є результатом реалізації мовної потенції, характеризуються категорією оказіональності / узуальності, нульовим рівнем адаптації у мовному
просторі та нульовим ступенем відтворюваності у просторі власне комунікативному» [1, с. 85]
У даній роботі ми послуговуватимемось визначенням О. Турчак, яка визначає оказіоналізм як «незвичне, експресивно
забарвлене слово, яке по-новому, свіжо, оригінально називає предмети, явища дійсності, утворене з порушенням законів
словотворення чи мовної норми, існує лише в певному контексті, у якому воно виникло, має свого автора і характеризується такими ознаками: належність до мовлення, утворюваність, залежність від контексту, одноразовість і нерегулярність
використання, ненормативність, незвичність і новизна, експресивність, індивідуальна належність» [2, с. 2].
Для визначення прагмакогнітивних ознак оказіоналізмів у медійному дискурсі ми застосували підхід Д.Спербера та
Д. Уілсон, який отримав загальну назву «теорія релевантності». На думку цих дослідників, людське мислення еволюціонувало у напрямку збільшення ефективності і зараз перебуває на такому етапі, коли увага та когнітивні ресурси схиляються
до автоматичного спрямування до переробки інформації, яка видається на цей час релевантною [5, с. 29]. Теорія релевантності намагається пояснити, яким чином мовці беруть до уваги імпліцитні інференції, адже згідно з цією теорією мовці
шукатимуть значення у будь-якій комунікативній ситуації, і лише знайшовши пояснення, яке задовольняє їх очікування
релевантності, припинять інтерпретувати висловлення [4, с. 272]. Згідно з теоретиками релевантності у процесі інтерпретації висловлення спостерігається формування ad hoc концептів (ситуативних, спонтанних концептів, які адресат формує
з контексту), які активізуються у свідомості адресата та спрямовують його до релевантної інтерпретації [3, с.91]. Наступними етапами є утворення імпліцитних передумов (які можуть взаємовиключати одна одну), формування імпліцитного
висновку та кінцевий варіант інтерпретації значення висловлення.
У нашому дослідженні братимемо до уваги оказіоналізми утворені внаслідок телескопії, і у них присутні принаймні
два смислових компонента, кожен з яких до певної міри зберігає та втрачає оригінальне значення.
У статті «The Greece that can say ‘No’» (TIME, June 11, 2012), про кризу в Греції описуються спроби політиків Євросоюзу уникнути економічної кризи в Єврозоні. Для ситуації найгіршого можливого наслідку кризи автором використано
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оказіоналізм «drachmageddon»: «A framed photograph of the Guevara exhaling a cloud of cigar smoke hangs in Alexis Tsipras’
modest office in central Athens. It’s an easy symbol for those in Europe who see the leftist politician as a dangerous ideologue
threatening to drag his country out of the euro and bring drachmageddon not only to Greece, but to the European Union.
Оказіоналізм утворений телескопічно за схемою:
drachma + (arma)geddon = drachmageddon
де drachma – це національна валюта Греції до 2002, а -geddon – це компонент, що означає процес знищення, падіння,
руйнування, усічений від біблеїзму Armageddon (місце битви сил добра і зла під час кінця світу). В результаті буквальне
значення оказіоналізму – «падіння/кінець драхми».
У 2002 році Греція поступово почала виводити з обігу драхму і переходити до єдиної європейської валюти – євро.
Коли ж в Греції почалась економічна криза, Євросоюз намагався допомогти у вигляді кредитів і вимагав запровадження
реформ. І у статті наголошується, що доля Греції залежить від Євросоюзу і навпаки. Тобто, всі економічні, соціальні чи
політичні нововведення у Греції матимуть вплив на Євросоюз. Тому аналізуючи контекст, в якому був вжитий оказіоналізм
«drachmageddon», ми можемо стверджувати, що під «драхмою» мається на увазі загалом національна валюта Греції (на даний час це євро). Тобто, контекстуальне значення оказіоналізму може бути – «падіння національної валюти», чи «падіння
євро». Варто також зауважити, що автор недарма використовує суфікс «-geddon», що несе в собі конотацію всеохоплюючого руйнування, краху. Адже «drachmageddon», який може відбутися в Греції, спричинить ефект доміно: падіння грецької
економіки цілком ймовірно нашкодить Євросоюзу, а згодом і країнам, що входять до організації.
Виходить, що автор навмисне вживає саме таке поєднання елементів, для того щоб показати наскільки крихке становище національної економіки Греції і який вплив така ситуація матиме на Європейський Союз. Тим самим автор ніби
підказує, що проблеми грецької економіки повинні розглядатись не тільки на національному, а й на міждержавному рівні.
Якщо простежити ланцюжок інтерпретації згідно з теорією релевантності, після виникнення ad hoc концепту адресат
утворюватиме імпліцитні передумови трактування висловлення, які включатимуть у себе ознаки двох концептів, що увійшли у склад оказіональної одиниці. Імпліцитним висновком у цьому випадку буде кризовий стан економіки Греції, який
загрожує крахом економіці всього Євросоюзу. Якщо перший компонент вказує на географічну локацію явища, то другий
компонент інтенсифікує (через біблійну складову, яка входить в образно-перцептивний адстрат концепту) стан краху, який
очікує на економіку Єврозони.
Стаття «Biking is on the rise in the U.S., but is there room on the road?» (TIME, August 13, 2012) присвячена проблемам
велосипедистів, які неодноразово стикаються з агресивними водіями на дорогах. Для позначення невдоволення, що висловлює громада велосипедистів, автор використовує оказіоналізм «bikelash»: «…But even in the most pedal-friendly cities,
cyclist can still feel they’re biking against traffic, legally and culturally. It’s as if just enough Americans have started cycling to
prompt a backlash – call it a bikelash – as drivers and pedestrians ally against these rebels uprising precious traffic space. Is there
room on the road for everyone?»
Оказіоналізм утворений за допомогою словоскладання:
Bike + lash = bikelash
В контексті цей оказіоналізм матиме значення «негативна реакція велосипедистів», хоча буквальне значення слова
«bikelash» без контексту буде незрозумілим. Автор навмисне створює нове слово, щоб яскраво ілюструвати ситуацію, яка
склалась на дорогах деяких міст США.
Слово «backlash», яке передує «bikelash», дає нам ключ до розуміння значення оказіоналізму. Послідовність слів і візуальний вигляд тексту одразу приковує увагу до оказіоналізму, і читач з легкістю може зрозуміти його суть. Варто відзначити, що такий оказіоналізм найімовірніше не функціонуватиме за межами свого контексту і він буде позначати концепт,
що характерний саме для американської спільноти.
У цьому прикладі також спостерігаємо проектування двох номінацій на одне явище, яке стає новим (ad hoc) концептом
і потребує номінації у мовленні. Імпліцитними передумовами у процесі інтерпретації є понятійна сторона концепту BIKE
та когнітивні ознаки концепту BACKLASH. Проекція цих двох концептів на нове явище, яке не має закріпленої номінації
у мові, призводить до потреби виникнення такої номінації і її вживання (у цьому контексті завдяки звуковій подібності
першої частини номінації backlash та слова bike) у висловленні. Отож, у цьому прикладі, як і в попередньому, виникнення
нового концепту потребує заповнення лексичної лакуни, в результаті чого автор використовує нову номінацію. Контекстуально «природнім» середовищем для номінації backlash є сфера політики або соціального протесту, а отже використання
понятійної сфери цього концепту для контексту протистояння між учасниками дорожнього руху міститиме контраст між
очікуваною та реальною сферою вживання одиниці, що, у свою чергу, спричиняє комічний ефект вибору такої номінації.
У статті «The twilight of Chaves» (TIME, October 8, 2012) розглядаються шанси Уго Чавеса, президента Венесуели, на
здобуття перемоги у майбутніх президентських виборах. Автор багато розповідає про політику президента, наводить різні
факти і, щоб розкрити суть його правління, використовує оказіоналізм «democratator»: «Yet if Chavez isn’t quite a dictator in
the Castro mold, he’s become what critics call a «democratator» a la Russian President Vladimir Putin. He seems to believe that the
practice of being elected democratically excuses him from an obligation to govern democratically. But it hasn’t, not even in Catia».
Оказіоналізм утворений за схемою:
Democrat + dictator = democratator
Зі статті ми дізнаємось, що Уго Чавес підкорив собі законодавчу і судову гілки влади, націоналізував різні бізнес-підприємства і ферми, звільняв тисячі представників опозиції з їхніх посад, приймав закони, що обмежують право свободи слова
– і це ще неповний перелік всіх «демократичних» реформ президента. Такі маніпуляції не залишились непоміченими і рейтинг Уго Чавеса почав знижуватись, тобто деякі громадяни Венесуели усвідомили диктаторські наміри свого президента.
Отож, виникнення феномену диктатора на чолі демократичної держави зумовило потребу номінації і таким чином,
критики створили оказіоналізм «democratator», що загалом розкриває суть такого явища.
Аналізуючи сучасні негативні тенденції, що стали характерними для деяких країн, критики відкрито заявляють про
неприпустимість існування диктаторського режиму в межах демократичної держави. Автор проводить аналогію з російським президентом Путіним, що de jure є демократичним президентом, а de facto – диктатором. І номінація Путіна чи
Чавеса у медіа як «democratator» є спробою привернути увагу громадськості до такого стану речей, який може обернутися
загрозою, як і для окремих держав, так і для континентів загалом.
У процесі інтерпретації ad hoc концепт міститиме когнітивні ознаки обох концептів, які є взаємовиключними. Імпліцитні передумови трактування висловлення з такою одиницею будуть взаємовиключні і протилежні, а отже адресат повинен
сформувати імпліцитний висновок, який не міститиме конфліктів значень. Це усування конфліктуючих ознак обох концептів,
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присутніх у цій номінації, відбувається через зворотні інференції (backward inferences), у процесі чого адресат збагачує свою
інтерпретацію експліцитного змісту до точки, коли інтерпретація міститиме контекстуально обумовлені імплікації [6, с. 244].
Висновки: в результаті дослідження інтерпретації висловлень з оказіоналізмами, утвореними засобами телескопії, у
медійному дискурсі з підходу теорії релевантності, нами було встановлено, що такі оказіоналізми вживаються для заповнення лексичних лакун, коли відносно новий концепт потребує номінації у висловленні. Трактування таких оказіоналізмів
відбувається шляхом утворення ad hoc концептів, які допомагають адресату вивести імпліцитні передумови та висновки,
на основі яких формується визначення експліцитного змісту висловлення. Досліджувані оказіоналізми містять найбільш
яскраві ознаки кожної з номінацій, які входять до їх складу. Разом з тим спостерігається нівелювання менш контекстуально
виправданих ознак. Хоча інтерпретаційний механізм, задіяний при трактуванні таких одиниць стає більш складним, сукупний когнітивний ефект значно зростає, в результаті чого такі одиниці є мають більше емоційне навантаження та вищий
ступінь привабливості у медіадискурсі. Медійний дискурс є сприятливим середовищем для подібних експериментів зі
створення нових лексичних утворів, які більш влучно номінують нові концепти, що виникають у дискурсі. Перспективами подальших розвідок вважаємо дослідження функцій таких оказіоналізмів у медійному дискурсі.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
У статті визначено основні особливості та закономірності адекватного перекладу лексичних одиниць терміносистеми дистанційної освіти з новогрецької мови на українську. На прикладі окремих термінів проаналізовано
основні труднощі перекладу, запропоновано можливі варіанти вирішення цих труднощів, визначено шляхи усунення
труднощів перекладу наведених термінів.
Ключові слова: новогрецька мова, дистанційна освіта, термінологія, переклад, семантична співвіднесеність.
К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ С НОВОГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА НА УКРАИНСКИЙ
В статье определены основные особенности и закономерности адекватного перевода лексических единиц терминосистемы дистанционного образования с новогреческого языка на украинский. На примере отдельных терминов
проанализированы основные трудности перевода, предложены возможные варианты решения этих проблем, определены пути устранения трудностей перевода указанных терминов.
Ключевые слова: новогреческий язык, дистанционное образование, терминология, перевод, семантическая соотнесенность.
TO THE PROBLEM OF TRANSLATION OF DISTANCE EDUCATION TERMINOLOGY FROM MODERN
GREEK TO UKRAINIAN
The article defines the main features and patterns of the adequate translation of lexical units of distance education terminological system from Modern Greek to Ukrainian. The author analyzes the main difficulties in translation and proposes
possible variants of fixes to terms such as «distance education», «distance learning», «education at a distance», «tutor»,
«software», «computer training program», «training plans», «educational philosophy», «educational platform», «portfolio».
It is proven that the choice of the course of translation of distance education terminology is affected by complex factors,
including those relating to terminology in general and those that directly determine the specifics of the distance learning
terminological system. The general include, firstly, the acquisition of terms with additional values during used in everyday
life (pedagogy is a social science) and secondly, the presence of a significant number of loans. The last factor is one of the
defining features of proper distance education terminology. In addition, another influential factor in the choice of approaches
to translating the abovementioned terminology is the integration of informatics and distance learning terminological systems.
When translating distance education terminology from Modern Greek to Ukrainian methods such as direct translation, tracing, logical development method of translation dominate.
The problem of distance learning terminology translation from Modern Greek to Ukrainian requires further discussion and
study with the involvement of leading specialists in this sector of pedagogy from Ukraine, Greece, and the Republic of Cyprus.
Keywords: Modern Greek language, distance education, terminology, translation, semantic correlation.

Актуальність дослідження. Виникнення та застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій сприяло
обміну найновішою інформацією між країнами світу, спричинило комплексні дослідження наукової педагогічної літератури на рівні термінології і номенклатури (у тому числі імен та прізвищ науковців, назв навчальних закладів, фондів та інших
організацій), обумовило укладання перекладних термінологічних словників.
На сучасному етапі дистанційна освіта нарощує можливості і, як наслідок, зміцнює та посилює позиції на світовому
ринку освіти. Цей процес також супроводжується появою нових понять, явищ, інструментарію, що обумовлює потребу у термінуванні та подальшому перекладі термінів дистанційної освіти на різні мови світу, зокрема з новогрецької на українську.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням та впорядкуванням української педагогічної терміносистеми займалися І. Огієнко («Етимолого-семантичний словник», 1979), С. Гончаренко («Український педагогічний словник»,1997), В. Ягупов («Педагогіка», 2002), Н. Базилевич, Д. Білоконь («Словник термінології з педагогічної майстерності», 1995), А. Алексюк, М. Грищенко («Педагогіка»,1985), І. Зязюн, Н. Ничкало («Професійна освіта», 2001), М. Фіцула
(«Педагогика», 2000), В. Галузинський, М. Євтух («Педагогіка: теорія та історія», 1995), А. Кузьмінський, В. Омеляненко
(«Педагогіка», 2007), О. Фунтікова («Педагогіка вищої школи: Словник-довідник», 2007) та інші.
В українсько-новогрецькій лексикографії у 2005 р. уперше з’явився новогрецько-український словник, укладений Н.
Клименко, О. Пономарівим, Є. Чернухіним. Він охоплює найуживанішу лексику сучасної новогрецької літературної мови
та поширені наукові терміни різних галузей знань.
Вдалою спробою укладання вузькогалузевого словника став «Короткий новогрецько-український словник юридичних
термінів», укладений А. Столяровою у 2008 році.
У 2012 р. з’явилось видання «Вища освіта: грецько-український словник педагогічних термінів і понять» (І. Соколова, К. Гайтан), в якому представлено найбільш уживані сучасні терміни і поняття вищої освіти новогрецькою мовою та їх
українські відповідники. Словник налічує 125 термінів і понять двома мовами.
У 2013 р. було укладено «Грецько-український глосарій педагогічних термінів» (Н. Воєвутко), якій містить 1440 термінологічних одиниць, у тому числі 758 термінів та 600 термінологічних словосполучень, 61 абревіатуру, 21 термін та
словосполучення, які найчастіше використовуються в грецькій педагогіці англійською мовою.
Вищезазначені новогрецько-українські словники та глосарії частково вирішують проблему перекладу в галузі педагогічної термінології, сприяють прозорості та зрозумілості термінів у міжнародному освітньому контексті, зменшенню
плутанини при використанні близьких за змістом понять у вітчизняній та грекомовній лінгвістиці, однак разом з цим потребують доопрацювання у напрямку поповнення та розгалуження в межах обраної терміносистеми.
Отже, об’єктом даного дослідження обрано термінологічну лексику сфери дистанційної освіти. Предметом дослідження є семантична співвіднесеність означеної термінології в новогрецькій та українській мовах і способи адекватного
її перекладу в межах вказаних мов. Мета дослідження полягає у визначенні основних особливостей та закономірностей
адекватного перекладу лексичних одиниць терміносистеми дистанційної освіти з новогрецької мови на українську.
Виклад основного змісту дослідження. Термінологічна система педагогіки постійно змінюється та збагачується новими поняттями, що зумовлено технологічним прогресом, завдяки якому з’явилися нові методи і прийоми вдосконалення
виховного та освітнього процесів. Розвиток інформаційних технологій зробив актуальним питання модернізації системи
освіти, сутність якого найбільше відбилася в концепції дистанційної освіти. Разом з цим оновлення освітнього процесу
невід’ємно вплинуло і на термінологічну систему як педагогіки в цілому, так і дистанційного навчання зокрема, збагатило
її, надало певних відмінностей у семантиці, а отже і в шляхах та способах її перекладу.
Переклад термінології дистанційного навчання, як і термінології взагалі, вимагає від перекладача, окрім володіння мовами
та практичними навичками, також обізнаності в сучасній педагогіці. До того ж, у процесі перекладу (особливо термінології), не
можна не враховувати внутрішні закономірності розвитку мови. Так, переклад термінів без урахування етимології й дефініцій,
без зіставлення понятійних апаратів педагогіки обох країн викликає появу в мові перекладу абсолютних синонімів (на зразок
лінгвістика/літературознавство). З одного боку, така ситуація веде до засмічення й ускладнення термінології, а з іншого – провокує
активізацію внутрішньомовного процесу розгалуження синонімів (як сталося, наприклад, з термінами «явище» і «феномен»).
Розглянемо детальніше особливості перекладу з новогрецької мови на українську деяких термінів з дистанційного навчання. Зазначимо, що дистанційна освіта – це відкрита система навчання, яка передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа [3], тобто опосередковано. Таким чином, створюються
умови для інтеграції різних терміносистем – педагогіки та інформатики, через що виникає багато проблем у розумінні
термінології, пов’язаної з дистанційним навчанням. Наприклад, у вітчизняних джерелах термін «εξ αποστάσεως εκπαίδευση»
можна перекласти як «дистанційна освіта» (Ο ορισμός αυτός αναφέρει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως ξεχωριστό κλάδο της
εκπαίδευσης, κάτι που όμως δεν είναι μεθοδολογικά αποδεκτό), але й «дистанційне навчання» (Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνονται ταυτόχρονα) [4]. Отже, у значенні «галузь» доцільнішим буде
переклад «дистанційна освіта», а в значенні «процес» – «дистанційне навчання». Тоді Προγράμματα εξ’ αποστάσεως на українську мову може перекладатися не тільки як Програми дистанційної освіти, а й як Програми з дистанційного навчання.
В українській мові до згаданого терміну існує синонімічний ряд: дистанційна освіта, дистантна освіта, освіта на відстані, навчання на відстані, дистанційне навчання, кореспондентське навчання, on-line викладання (навчання), відкрите
навчання, відкрите та дистанційне навчання, навчання у співпраці тощо [1]. Так само і в новогрецькій мові: εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, εξ αποστάσεως μάθηση, εκπαίδευση από απόσταση, η τηλεκπαίδευση, εξ αποστάσεως διδασκαλία, η εκπαίδευση με
άλληλογραφία, η ανοικτή εκπαίδευση, η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), on-line
μάθηση, η συνεργατική μάθηση, επιμόρφωση εξ αποστάσεως [4]. Як бачимо, труднощі в перекладі термінології дистанційної
освіти з новогрецької мови на українську виникають у зв’язку із наявністю синонімічних рядів у терміносистемах обох мов.
Наведемо ще один приклад. Грецькі терміни παιδαγωγός, επιμελητής, προγυμναστής, οικοδιδάσκαλος в українській мові мають відповідники: педагог, редактор, тренер, репетитор. Однак, у контексті дистанційного навчання вказані терміни доцільно перекласти запозиченим з англійської мови терміном тьютор (викладач-консультант), тобто вдатися до калькування.
Таким чином, вибір варіанту перекладу обумовлений багатозначністю терміна в мові оригіналу та сферою уживання
еквівалентів-синонімів у мові перекладу.
Проаналізуємо особливості перекладу грецького терміну το λογισμικό на українську мову. Він часто перекладається
як «програмне забезпечення». Але такий переклад не відбиває усіх визначень грецького терміна. Програмне забезпечення – сукупність усіх програм, якими забезпечена комп’ютерна система, його призначення полягає в керуванні як самим
комп’ютером, так і іншими програмами та маніпулюванні інформацією [2]. У новогрецькій мові, услід за англійською,
цей термін також застосовується на позначення маніпулювання інформацією та керування апаратними компонентами
комп’ютера. Наприклад, відображення інформації на екран (аудіо-, відеоматеріали, мультиплікація тощо) [5]. Іншим визначенням терміна το λογισμικό є комп’ютерні навчальні програми, укладені з різних дисциплін для школярів різного віку
з метою урізноманітнення навчального процесу та як додатковий матеріал, що сприяє вивченню дисципліни. Отже, аналіз
грецької педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що термін το λογισμικό в контексті педагогічної термінології доцільніше перекладати на українську мову як «комп’ютерна навчальна програма», тобто шляхом логічного розвитку.
Проаналізуємо визначення терміну «αναλυτικά προγράμματα», якій деякі науковці (Ю. Короткова) перекладають українською мовою дослівно як «аналітичні програми». Даний переклад є недоречним з кількох причин.
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По-перше, документ, позначений ним, в українській педагогіці має своє найменування – стале термінологізоване словосполучення «навчальні плани». Навчальний план – документ, що визначає структуру навчального року, перелік та розподіл предметів для вивчення в конкретному навчальному закладі, тижневу й річну кількість годин, відведених на кожний
навчальний предмет.
По-друге, синонімія грецького та українського термінів пояснюється з погляду етимології. Грецька та кіпрська педагогіка
зазнавала впливу англійської педагогічної теорії, тому грецький термін «αναλυτικά προγράμματα» є перекладом англійського
«analytical programs». Так само українська педагогічна наука історично розвивалась під впливом російської, тобто терміносистема української мови орієнтувалась на вже існуючі поняття і терміни російської педагогіки. Тому український термін відповідного змісту, а саме – «навчальні плани» утворився внаслідок прямого перекладу російського терміна «учебные планы».
Тож уведення незрозумілого терміна «аналітичні програми» поряд із стандартизованим «навчальні плани» є надлишковим, оскільки його зміст повністю збігається як з англійським «analytical programs», так і з грецьким «αναλυτικά
προγράμματα». Крім того, лексема πρόγραμμα на українську мову перекладається як «програма», «план», «перелік занять»
та ін., що також не суперечить змісту терміна.
Отже, грецький термін «αναλυτικά προγράμματα» доцільно буде перекладати на українську мову як «навчальні плани»,
навіть у випадку, коли перекладач вважає за необхідне підкреслити екзотизм терміна.
Дещо інша, але тотожна попередній ситуація склалася із перекладом термінів «εκπαιδευτική φιλοσοφία» (англ.
«educational platform» [6, 372]) та «φάκελος επιτευγμάτων» (англ. «portfolio» [6, 373]). У першому випадку дослівний переклад з грецької мови «освітня філософія» створює абсолютний синонім до вже наявного терміна «освітня платформа», що
є прямим перекладом з англійської, а в другому випадку «пакет досягнень» дублює український термін «портфоліо», який
є калькою з англійського.
Отже, термін «εκπαιδευτική φιλοσοφία» слід перекладати на українську мову як «освітня платформа», «φάκελος επιτευγμάτων»
як «портфоліо». Саме в такій інтерпретації зміст цих термінів є стандартизованим в українській педагогічній науці.
Висновки. Проблема перекладу термінології дистанційного навчання з новогрецької мови на українську потребує
подальшого обговорення та вивчення із залученням провідних фахівців у даній галузі педагогіки з України, Греції, Республіки Кіпр. На вибір шляху перекладу термінології дистанційної освіти впливає комплекс факторів, серед яких можна
виділити ті, що стосуються термінології в цілому, і ті, що безпосередньо визначають специфіку терміносистеми дистанційного навчання. До загальних слід віднести, по-перше, набуття термінами додаткових значень у процесі вживання в повсякденному житті (педагогіка є соціальною наукою); по-друге, наявність значної кількості запозичень. Останній фактор
є однією з визначальних рис термінології власне дистанційної освіти. Крім того, не менш впливовим чинником у виборі
підходів до перекладу означеної термінології є інтеграція терміносистем інформатики та дистанційного навчання. При
перекладі термінології дистанційної освіти з новогрецької мови на українську переважають такі способи, як прямий переклад, калькування, переклад способом логічного розвитку.
Подальші дослідження можливі в таких напрямках: пошук адекватних варіантів перекладу з урахуванням етимології
й дефініцій, з зіставленням понятійних апаратів педагогіки обох країн.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ
У АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглянуто особливості активізації економічних стереотипів у англомовному дискурсі. Досліджено
методи активації економічних стереотипів у мовленні.
Ключові слова: економічний стереотип, опозиція «свій-чужий», багатий, бідний.
ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассмотрены особенности активизации экономических стереотипов в англоязычном дискурсе.
Исследованы методы активации экономических стереотипов в речи.
Ключевые слова: экономический стереотип, оппозиция «свой-чужой», богатый, бедный.
LINGUISTIC FEATURES OF PRESENTATION OF ECONOMIC STEREOTYPES IN ENGLISH SPEAKING DISCOURSE
Economic stereotype is a form of social stereotypes. They arise and function in society, reflecting the political, economic
and socio-cultural specifics of its life. It is important and now to consider the stereotype as a special kind of social attitude
and methods of its activation in speech in the English economic discourse. The main objectives of the study are to determine
the features of economic stereotypes and track their expression and activation in language, particularly in English-language
economic discourse.
Stereotypes contribute to the formation of economic identity, sharing social world into «us» and «them», «friends» and
«enemies». An example is the opposition «rich» and «poor», which is relevant in the time and geographical cut and activa-
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tion, usually by using adjectives rich, wealthy, poor and nouns and the rich, poor, powerty. Stereotypes are characteristic to
various areas of the economy: first, it can refer to production activity and can be actualized using the concept of work / labour.
In more detailed analysis we may distinguish between socio-professional orientation of economic stereotypes, that is,
their relatedness to people of a particular profession.
Having considered the above examples we can conclude that economic stereotypes operate in different spheres of life and
are actualized in speech using nouns, adjectives with evaluative meaning, and set expressions and proverbs.
Key words: economic stereotype, opposition «friend-or-foe» rich, poor.

Економічні стереотипи є різновидом соціального стереотипу та виникають і функціонують у суспільстві, відображаючи політичну, економічну та соціокультурну специфіку його життя. Їх суть пов’язана з соціальними трансформаціями у
суспільстві. Хоча, економічні стереотипи самі можуть виступати фактором змін і впливати на свідомість окремої людини
та суспільну свідомість внаслідок кризи, розвитку інформаційних технологій, зміни політичних настроїв. Економічна свідомість стосується всіх сфер життєдіяльності, в котрих особа взаємодіє з іншими людьми, та за своїми характеристиками
диференціюється в залежності від рівня багатства/бідності, соціального статусу, професійної групи, місця проживання
(місто, село) та інших факторів. Значна частина установлених позицій економічної свідомості має етноісторичний характер та відображає визначений менталітет народу. Найчастіше стереотип характеризується як вид знання (категорія,
уявлення), образ або особливий різновид соціальної установки.
Дослідженням економічного стереотипу займалися соціологи О. Н. Ваніна, Н. Б. Хазова та інші. Серед мовознавців
економічний стереотип не є достатньо досліджений. Важливим та актуальним на даний час є розгляд економічного стереотипу як особливого різновиду соціальної установки та методи його активізації в мовленні в англомовному економічному
дискурсі. Основними завданнями дослідження є визначити риси економічних стереотипів та відстежити способи їх вираження та активації у мові, зокрема у англомовному економічному дискурсі.
Існує визначення, що економічний стереотип – це стійка закріплена думка про економічну ситуацію або явище, що
майже не змінюється у часі [Ушко]. Згідно з соціологом Хазова Н. Б. економічні стереотипи – це стійкі програми людей
у сфері виробництва, розподілу і споживання матеріальних та духовних благ [4, с. 110]. Стереотипи виступають як схеми
осмислення економічних процесів і поведінки особи на виробництві, при отриманні благ та їх використанні та формуються в процесі відтворення всієї системи економічних відносин соціального суб’єкта.
Даний стереотип володіє яскраво вираженою афективною складовою, схематичним та узагальненим змістом, що має
підвищену чутливість до зовнішніх впливів. Стереотип має трикомпонентну структуру. 1. Афективний рівень, що включає у себе почуття симпатії чи антипатії до реального чи символічного об’єкту. 2. Когнітивний рівень, представлений у
думці чи судженні відносно даного об’єкта. 3. Поведінковий рівень, що представляє програму дій, стосовно цього об’єкту.
Стереотипи у економічному дискурсі відносяться до соціально-психічних утворень з афективною природою. Також економічні стереотипи розглядають як спрощені, схематичні, деформовані та ціннісно-орієнтовані уявлення про економічні
об’єкти, явища та процеси. Як правило, в економічних стереотипах сумується в спрощеній і деформованій формі досвід
певної групи.
У повсякденній свідомості стереотипи можуть заміщати знання про економічні процеси, значно спрощуючи процес
орієнтації, вироблення і прийняття рішень у складному й суперечливому світі. Стереотипи сприяють формуванню економічної ідентичності, розділяючи соціальний світ на «своїх» і «чужих», «друзів» і «ворогів». Яскравим прикладом є
опозиція «rich» і «poor», яка є актуальною у часовому та географічному зрізі та активізується, як правило, за допомогою
прикметників rich, wealthy, poor та іменників the rich та the poor, powerty. До прикладу Канадська газета 1987 року, обговорюючи дії опозиції, зазначає «The opposition called on the government Monday to take an action in Wednesday budget to
reduce what they said was the widening gap between the rich and the poor and the have and have-not regions of the country», (The
Ottawa Citizen. Tuesday. February 17, 1987). Сучасний приклад 2013 року свідчить, що проблема лишилась: «Congress wants
to break the wall which is dividing the poor and the rich, he said while addressing an election meet at the Talanpur Maidan here
today.» (5) Також вищезгадана опозиція представлена метофорами: Poverty is no crime. Poverty is no sin.
За ступенем поширення стереотипи поділяються на універсальні – зрозумілі та витлумачені для людей з інших країн,
або для громадян однієї країни; регіональні – створені та функціонуючі у визначених регіонах та локальні стереотипи
місцевого значення, що функціонують на обмежених невеликих територіях. Вивчення регіональних та локальних економічних стереотипів є важливим для використання у рекламі, маркетингу, обслуговуванні та інших видах діяльності.
Стереотипи властиві різноманітним сферам економіки: насамперед ви може стосуватися виробничої діяльності та актуалізуватися за допомогою концепту work/labour (workaholic, workhorse, busy bee, hard worker, eager beaver), а також
ідіом: In all labor there is profit, but mere talk leads only to poverty. He that has a trade has an estate. (Ben Franklin) He who does
not work, neither shall he eat.
Етнографічний характер концепту work для вираження стереотипів може стосуватися представників різних народів,
місця проживання, статі та віку: «Americans live to work, and Europeans work to live»; takes company computer home with him,
even on leave; addicted to work; missing spending time with his children, Many Americans don’t even use the vacation time that
they’ve earned; many Americans work like dogs. (2)
При детальнішому аналізі можливо розрізняти соціально-професійну спрямованість економічних стереотипів, тобто
їх віднесеність до людей конкретної професії. Представники тієї чи іншої галузі економіки розглядаються в позитивному
та негативному аспектах, знову спрацьовує опозиція «свій» – «чужий». Вчителя характеризують як: «knowledgeable about
subject matter», «effective communicator», «provides timely feedback on assignments» (3), використовуючи позитивні характеристики. Поряд з тим переважаюча більшість характеристик має негативну конотацію, та активується за допомогою
негативних суджень: «yells a lot», «arbitrarily assigns grades», «army sergeant», «the one, who hasn’t changed in thirty years».
Стійкими до заперечення та зміни є вислови відомих людей, які сприймаються як авторитетні та правильні та важко
підлягають оскарженню. Такого роду вислови можуть використовуватися для маніпуляції свідомістю. Наприклад фразу
Джорджа Бернарда Шоу «He who can, does; he who cannot, teaches» часто використовують для негативного представлення
педагога (4).
Професія економіста теж викликає низку асоціацій як позитивних так і негативних: «selfish Grinches», «the only reason
we don’t sell our children is that we think they’ll be worth more later», «benefit from public goods even if you don’t contribute to
them» (6).
Узагальнене групування професій відбувається за допомогою ідіом-неологізмів для позначення різних категорій працівників за аналогією до усталених словосполучень blue collar worker, white collar worker [1]. Стикаючись з цими ідіомами,
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ми приблизно знаємо у якій сфері працює людина, її освіту, зарплату, стиль життя, соціальний захист: «In particular, whitecollar workers–salaried and non-union members–have made gains in life expectancy at double the rate of blue-collar workers.» (9)
Серед них інновації pink- collar workers – «a type of employment traditionally held by women, especially relatively low-paying
work: secretaries, phone operators, and other pink-collar workers.» (7); green-collar workers – «workers who are employed in the
environmental sectors of the economy» (8); scarlet-collar workers – «a term often used to refer to people who work in the pornography
industry, especially women entrepreneurs in the field of internet pornography» (8); gold-collar workers – «a newly formed phrase
which has been used to describe either young, low-wage workers who invest in conspicuous luxury (often with parental support)» або
«highly-skilled knowledge people who are highly valuable to the company: lawyers, doctors, research scientists» (8).
Беручи до уваги економічний розвиток країн та їх місце у трансформаційній моделі людства виділяють країни з розвинутою економікою (ВВП>15000 дол. США). Окрему підгрупу утворюють держави Великої сімки (Great 7 – G7). Крім
країн-членів спільноти до названої вище групи відносять Швейцарію, Норвегію, Австралію, Нову Зеландію. Країни з
перехідною економікою. До них відносять постсоціалістичні держави Європи та Азії, що перебувають на різних стадіях
трансформаційного процесу («Second World»). Країни, що розвиваються, тобто підгрупа країн Азіатсько-Тихоокеанського
регіону (АТР), Африки та Латинської Америки. Інакше ці країни називають країнами третього світу («Third World»).
First-world countries have stable currencies and robust financial markets, making them attractive to investors from all over
the world (11).
The term First World also means: industrialized nations, developed countries, rich countries or the civilized world, in contrast
to the poor, under-developed, un-civilized, exploited nations of the so called Third World (12).
I am from a «Third World» country, and I also lived in other developing nations experiencing their customs and ways – they
don’t live in mire and refuse (10).
«It was a house of horrors; it wasn’t fit for people, animals, anybody. It was just horrible. Her house was like a Third World
country» (10).
Для опису економічно розвинутих країн використовуються прикметники та дієприкметники з позитивною конотацією:
«industrialized», «developed», «rich», «civilized». В той час коли країни третього світу описані негативно: «poor», «underdeveloped», «horrible». Відповідно чуючи або зустрічаючи у тексті один з термінів, що класифікують країни, одразу відносиш та характеризуєш країну чи її представника до заздалегідь вивченої групи.
Відмітними рисами економічного стереотипу є: персоніфікація явищ (причина тих чи інших явищ пов’язується з діяльністю конкретної особи або певної групи, наприклад George Soros, Bill Gates, Steve Jobs); сильне емоційне забарвлення
сприйняття та інтерпретації явищ (як правило, різко негативне або позитивне ставлення до чого-небудь чи до кого-небудь);
ірраціональність (як правило, факти, які суперечать стереотипу, не беруться до уваги або з обуренням відхиляються); усталеність (стереотип є статичним, незмінюваним і здатним до самозбереження навіть у ситуації, що радикально змінюється).
Розглянувши вищенаведені приклади ми можемо зробити висновок, що економічні стереотипи функціонують у різних
сферах життя людини та актуалізуються у мовленні за допомогою іменників, прикметників з оцінним значенням, а також
сталих виразів та прислів’їв. На формування економічних стереотипів впливає багато чинників, зокрема політичний, соціальний. Подальше дослідження економічних стереотипів є важливим з огляду на те, що вони впливають на різні типи
дискурсу та визначають зв’язки між різними сферами функціонування суспільства.
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МОДЕЛЮВАННЯ МІФОЛОРНОГО ПРОСТОРУ
СУЧАСНИХ АМЕРІНДІАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ
У статті в когнітивно-семіотичному і наративному ключі описано принципи моделювання міфолорного простору різножанрових амеріндіанських художніх прозових текстів. Доведено, що характер вписаності міфолорного
простору в семантичний простір художнього тексту впливає на жанрову своєрідність прозових текстів.
Ключові слова: когнітивно-семіотичний, наративний, міфолорний простір, семантичний простір, жанрова своєрідність.
МОДЕЛИРОВАНИЕ МИФОЛОРНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННЫХ АМЕРИНДСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
В статье с позиции когнитивно-семиотического и нарративного подходов описаны принципы моделирования
мифолорного пространства америндских художественных прозаических текстов. Доказано, что характер вписанности мифолорного пространства в семантическое пространство художественного текста влияет на его жанровое своеобразие.
Ключевые слова: когнитивно-семиотический, нарративный, мифолорное пространство, семантическое пространство, жанровое своеобразие.
MODELLING THE MYTHOLORIC SPACE OF MODERN AMERINDIAN PROSE
The article focusеs on the revealing the ways of modeling the mytholoric space in American Indian prose on the base of
cognitive semiotic and narrative approaches. Mytholoric space is defined as dynamic cognitive and semiotic construal that is
the system of different mytholoric, mytholoric and literary images, which in the process of embodying into semantic space of literary text influence the formation of its genre peculiar features. It is proved that the way of embodying the mytholoric space into
literary Amerindian texts influences their genre peculiar features. The principles of modeling the mytholoric space of literary
text are grounded in the paper. They are: homogeneity (the components of mytholoric space are mytholoric images), discreteness (the possibility of identifying the components of mytholoric space), hierarchy (the existence of different types of mytholoric
images and their concrete place in mytholoric space of literary text), wholeness (coherence and cohesion of mytholoric space
components), embodiness into literary space of the text (stylistic means and narrative ways of embodying the components of
mytholoric space into literary space of the text). The factual material the investigation is done is novel myth «House Made of
Dawn» by Amerindian writer Scott Momaday. The paper represents the model of mytholoric space in this novel.
Key words: cognitive and semiotic approach, narrative approach, mytholoric space, semantic space, genre peculiar features.

Словосполуки «мовний простір», «простір тексту», «семантичний простір», «концептуальний простір» міцно увійшли
до термінологічного апарату сучасної лінгвістики. Історію розвитку уявлень про простір викладають зазвичай, починаючи з виділення двох різних концепцій простору. Згідно p першо., простір – це безкiнечне вмістище речей, арена руху тіл.
Таке уявлення про простір (його дотримувалися Демокріт, Епікур, Лукреций) відповідало погляду атомістів на природу
речей. Все суще розглядалося ними як сукупність безкінечного числа формою і величині часток – атомів, створюючих при
зчепленні один з одним все різноманіття тіл природи. «Повне» і «порожнє» – два нерозривно зв’язаних поняття: атоми
можуть існувати і рухатися лише в абсолютно «порожньому» просторі-вмістищі. Цій концепції порожнього простору
протиставляється концепція, висунута Арістотелем. Він вважав, що випадкові поєднання незмінних часток не можуть зумовити якісну своєрідність і цілісність речей, їх специфічні закономірності [1, с. 765]. Заперечення атомізму вело за собою
заперечення порожнього простору і затверджувало розуміння його як сукупність місць, займаних тілами [там само, с. 789].
Від цих двох позицій автори, що пишуть про простір, і прослідковують основні генетичні лінії сучасних уявлень про
нього. Очевидність істинності уявлень, що здається, про простір як вмістища всіх речей і подій тривалий час утрудняла
розвиток вчень про простір. Нинішній період розвитку уявлень про простір відзначається тим, що відбувається узагальнення поглядів на простір, висловлених в концепціях Ньютона, Лейбница, Гегеля, Ейнштейна, створюється єдина теорія, що намагається об’єднати простори мікро- макро- і мегасвіту. Термінологічна неоднозначність використання поняття
«простору» пояснюється багатоаспектністю його онтологічних властивостей і гносеологічних характеристик. У сучасній
лінгвістиці це поняття використовується в двох аспектах: або для вивчення мовного вираження просторових, найчастіше
просторово-часових відношень [2] або хронотопа в художньому тексті [3], або для дослідження тексту як семантичного і
семіотичного простору [див., напр.: 7, с. 433].
Поняття простору широко вживається і в лінгвістичній науці. Говорять про семантичний простір тексту [6], тривимірний простір мови [10], орієнтаційний простір медіа-дискурсу [9], образний простір поетичних текстів [4], оповідний
простір художньої прози [5], ментальні простори [15].
Розуміння тексту як простору дозволяє говорити про простір як про потенційний текст як його вмістище, і про реалізований текст як результат накладання на рівний, широкий, відкритий простір деякої мережі, плетіння, текстури як матерії
в її просторовій («опространствленной») формі [11, с. 281]. Просторовість тексту передбачає просторове трактування всіх
його складових частин [там само, с. 281]. Розділяючи цю думку В.М. Топорова, вважаємо за можливе застосувати поняття
простору і для окремого словесного образу, визначаючи йог концептуальну структуру, і для всієї сукупності міфолорних
образів амеріндіанського художнього тексту.
Об’єктом нашого дослідження є міфолорний простір художнього тексту в сучасній амеріндіанській прозі. У завдання
входить визначення його параметрів, властивостей, контурів. Складність визначення і дослідження проблеми образного
простору тексту полягає в тому, що він не володіє тією простою і наочною природою, як, скажімо, фізичний або географічний простір. Крім того, в спробі виділення міфолорного простору дослідник постійно відчуває на собі тяжіння уявлень
про фізичний простір, оскільки людська діяльність протікає перш за все в цьому просторі. Проте видається можливим
екстраполювати деякі загальновідомі характеристики і властивості фізичного і географічного простору, такі як об’єм,
глибина, широта, рельєф, межа, центр і периферія на міфолорний простір художнього тексту. Дослідження грунтується на
думці про те, що кожен міфолорний образ існує не сам по собі, а виявляється вбудованим, вписаним в семантичний простір всього художнього тексту і, ширше, у весь семантичний простір американської лінгвокультури, який, слідом за Ю.М.
Лотманом, розглядаємо як частину семіосфери, семіотичного простору світової культури [7, с. 433]. Міфолорні простори
© С. В. Волкова, 2015

Серія «Філологічна». Випуск 56

63

амеріндіанських художніх текстів різняться між собою тим, як образи вплетені в тканину прозового твору. Розкриття когнітивно-наративних механізмів вписаності таких образів у художній текст забезпечує адекватну інтерпретацію його змісту.
Міфолорний простір розуміємо як динамічний когнітивно-семіотичний конструкт, що відображає системну взаємодію
міфолорних і міфолорно-авторських образів, які, вбудовуючись у художній універсум твору, створюють його жанрову
своєрідність і наративні особливості, відбиваючи неоміфологічну художню свідомість автора і етнокультурну специфіку
світобачення амеріндіанців.
Міфолорний простір розглядається нами в онтологічному й епістемологічному аспектах. Перший передбачає виявлення інгерентних властивостей складників міфолорного простору, що характеризуються континуальністю, тобто здатністю
до розгортання у художньому просторі тексту, відкритістю, референційністю, інтертекстуальністю й інтерпретативністю.
При чому міфолорні образи-символи на відміну від універсальних тяжіють до однозначної інтерпретації згідно з усталеними уявленнями, що укорінені в традиціях етносу.
В епістемологічному плані міфолорний простір постає як інтерпретаційний конструкт, реконструкція якого здійснюється на основі принципів, які лежать в основі його моделювання: 1) гомогенність, тобто однорідність складників (одиницями простору виступають міфолорні образи); 2) дискретність, що передбачає можливість виокремлення компонентів
простору; 3) ієрархічність складників простору, яка визначається наявністю різних типів і видів міфолорних образів та їх
розташуванням у центрі чи на периферії секторів простору; 4) цілісність, яка задається когерентними та когезійними звязками між складниками простору, і які, у свою чергу, впливають на 5) способи вписаності, вплетення міфолорних образів у
загальний простір амеріндіанських прозових текстів.
Матеріалом дослідження став роман-міф Скотта Момадея «Дім, зі світанку створений». Цей роман постає типовим
зразком космогонічного міфу про створення світу і одночасно міфу героїчного про становлення людини. Цей роман наближений до героїчного епосу, оскільки визначається такими характеристиками: міфолорна канва героїки (виявляється
у пригодах Авеля, головного персонажа), зв’язок епічного часу з міфологічним часом Творення (в описах індіанського
простору), уподібнення епічних ворогів міфолорним героям (в персонажних образах альбіноса Хуана Рейса і Мартінеса),
поєднання мужності воїнів із можливостями шаманів (в образах персонажів Тосами й Беналі), вчинки етнокультурного
героя в мотивах, пов’язаних з образом головного персонажу.
Так, у процесі мотивного аналізу роману-міфу ми виявили конкретні сюжетні мотиви, що характеризують твір як міф:
– чарівне народження героя (Авель ніколи не бачив своїх батьків);
– магічна невразливість героя (перемога Авеля над білим альбіносом);
– побратимство багатирів (у Авеля є друг Беналі, з яким у нього багато спільного: обидва провели юність в резервації, походженням із племен, народ яких займається землеробством, виховувались дідусями, оскільки рано залишились без батьків);
– кінь – помічник багатиря (Беналі співає пісню, присвячену коню; в текст оповіді включено легенду про святого Сантьяго, в якій кінь святого дарує добробут народу пуебло);
– багатирська сила (у відносинах з білою жінкою Авель постає сильним, працьовитим, невтомним).
Поєднання в одному тексті характеристик міфу і героїчного епосу теоретично обґрунтовується висновками Є. М. Мелетинського, який довів генетичну спорідненість епосу й міфу про культурного героя [8, с. 135]. В романі Скотта Момадея
цей факт підтверджується художньою деталлю – зображенням долі героя на фоні долі народної. Більш того, виконуючи
функцію культурного героя, визволяючи свій народ від зла в образі білого альбіноса, Авель приймає безпосередню участь
в установленні порядку у Всесвіті і досягненні добробуту у житті племені. Обраний Авелем шлях боротьби зі злом допомагає Авелю повернутися на рідну землю і встановити зв’язок з індіанською культурою. Це є надзвичайно важливим,
оскільки такий спосіб повістування корелює, з одного боку, з квазіепічним уявленням про відрив героя від рідної землі, а
з іншого, з особливістю міфу поєднувати історію окремого героя з генезисом цілого людського роду.
Орієнтація на міфологічну і епічну поетику в романі дало поштовх для багатьох дискусій у колі американських літературних критиків [13; 14], в ході яких жанр твору було визначено не тільки, як роман, але й як міф. Романна специфіка
органічно доповнює міфологічну. Так, наприклад, відповідно до вимог романного жанру, предметом зображення стає сучасна дійсність в її незавершеності (події 1945–1952 рр.), на відміну від класичного епосу, в якому минуле є абсолютним
і завершеним. Більш того, у часовій моделі, створеній С. Момадеєм, відсутнє перше й останнє слово, як і повинно бути в
жанрі роману. З іншого боку, можливо саме це надає автору стимул шукати початок за рамками сучасності – в індіанських
міфах, легендах і казках, і включати їх як відправну точку в повістування про життя сучасника Авеля. До того ж, останнє
слово в картині сучасності автором не знайдено, і перспектива для подальшої долі героя залишається відкритою. Тобто,
основний канон романної естетики – часова відкритість – у творі зберігається.
Дуалізм жанрової специфіки твору виявляється і в тому, що монолітний і замкнений світ своїх (характерна специфіка
епосу) змінюється на великий і відкритий світ своїх і чужих. Іншими словами, взаємовисвітлення культур, ідеологій і мов
– властивість роману, повною мірою відповідає характеру твору письменника-кайова. Взаємовисвітлення культур і ідеологій відбувається у процесі переносу дії роману із резервації в Лос-Анджелес і зворотно. Цінності індіанської культури
стикаються з логікою білої людини протягом всього твору, і найбільш яскравими виглядають у сцені суда над Авелем,
на війні, в якій приймав участь герой. Тобто, повістування постійно відбувається на основі перехрещення різних світів,
протиставлення різних об’єктів, порівняння різних культур. Герой «подорожує» з одного (свого) в інший світ, але завжди
опиняється в центрі подій і відчуває свою відповідальність в тому.
Шлях героя здійснюється на фоні оповідного перемішування різних композиційно-мовленнєвих форм, в яких наводяться описи картин природи, фрагменти з життя тварин, внутрішні монологи персонажів, їх роздуми про минуле і майбутнє. І все це поєднується з текстами легенд про святого Сантьяго, про Кам’яне Дерево кайова, про дівчину-ведмідя, з
ритуальними піснями про священого коня і дім, зі світанку створеного.
Процес космізації (творення) особистості Авеля представлено амеріндіанським письменником у такий спосіб, що поєднуються характеристики шляху і міфологічного героя, і романного персонажу. Архетипічний мотив боротьби космосу з
хаосом, фактор становлення героя, при цьому хоч і зберігається в тексті, але переноситься за законом романного жанру у
внутрішній світ героя. Зміни, які відбуваються з героєм, це трансформації внутрішнього характеру, що стосуються метаморфози його мислення, а звідси і неадекватного сприйняття об’єктів реальності. Зрозуміти, осмислити неадекватні з точки зору об’єктивного інтерпретатора вчинки героя, стає можливим шляхом аналізу розпорошених у тканині художнього
тексту деталей, поєднати які дозволяє прийом зворотної перспективи.
Разом із тим, і це є надзвичайно важливим, що з типовою для жанру роману тенденцією до психологізації повістування
стикується один із аспектів концепції людини, розвинутої в індіанській релігійній філософії. Людина в міфологічному ро-
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зумінні автохтонного населення США розуміється як мікрокосм, що належить до макрокосму і тому нерозривно пов’язана
з цілим світом. Цей зв’язок має трансцендентний, духовний характер і виявляється в тому, що процеси, які відбуваються
у зовнішньому відносно людини Всесвіту, безпосередньо відображуються у сфері його духу. З іншого боку, посильна,
сконцентрована на власному духовному міні-всесвіті сприяє установленню порядку в цілому світі. Отже, справедливим
має бути припущення, що психологізація процесу боротьби космосу з хаосом дає поштовх для поєднання різних жанрів в
одному тексті і ідентифікації жанру твору як роману-міфу.
Семіозис міфолорно-авторського образу відбувається шляхом поєднання різних образів-символів, що постають знаками етнокультури (horse – символ мужності, eagle – символ Духу Неба), засобом порівняльних конструкцій (like a fine
eagle plume, like a fine eagle plume). Серія таких порівнянь приводить до трансформації об’єкту профанного світу (людини)
в об’єкт сакрального світу (образ-символ): I am Everlasting and Peaceful. I stand for my horse.
В пісні про дім, зі світанку створений, міфологема Творення Світу розгортається через міфему зцілення, тобто вторичного творення особистості:
«House made of dawn,
House made of evening light,
House made of dark cloud,
House made of male rain,
House made of female rain,
House made of pollen …»
(«House Made of Dawn», p. 129)
Міфолорно-авторські особливості образу персонажу виявляємо також і в ході аналізу його взаємин з іншими персонажами, як наприклад, дідусем Франциско, який маніфестує етнокультурний типаж – ментор. Як і дідусь, Авель здійснює
ритуальний біг, що знаменує прихід нового дня, початок нового циклу життя. На початку роману Авель здійснює ритуальний біг сам, він один («Abel was running. He was along and running, hard at first, heavily, but then easily and well. … He
was running, running.»), а в кінці повістування він приєднується до інших бігунів, що символізує установлення єдності,
гармонії, балансу, порозуміння між представниками різних світів.
Етноміфологема Творення Світу є концентрацією етнокультурних смислів, які експлікуються у процесі аналізу способів вираження ідеї циклічності часу в романі-міфі. Згідно з Дж. Фрезером, віра народів, які стоять на рівні міфологічної
свідомості, у повторюваність природних циклів ґрунтується на їх уявленнях про дух життя, який постійно потребує підтримки і відновлення [12, с. 659].
Всі тези про організацію міфолорного простору, зроблені нами під час інтерпретації окремих фрагментів тексту, в
яких виявляються різні аспекти міфолорно-авторського образу, ураховано нами під час напрацювання принципів побудови
моделі міфолорного простору в різножанрових художніх прозових текстах.
Отже, оскільки аналізований нами художній образ знаходиться в центрі подій, то і в моделі міфолорного простору він
займає центрове місце. В роботі неодноразово зазначається, що художній образ – це образ кумулятивний, розпорошений
по всій тканині художнього тексту. З огляду на це, на схемі моделі міфолорного простору стрілочками наліво і направо показано різновиди художнього образу (міфолорний і міфолорно-авторський). Всю сферу моделі поділено на дві частини, що
графічно символізують профанний (правий бік моделі) і сакральний світ (лівий бік моделі). Художній образ знаходиться на
межі двох світів, оскільки він є учасником всіх подій, що відбуваються в тексті у різних світових вимірах.
Художній образ постає міфолорно-авторським в профанному світі, в світі реальних речей, але його міфолорні ознаки
виявляються шляхом звернення до міфолорних образів-символів, образів-артефактів, образів-дійств. Зв’язок міфолорноавторського образу з об’єктами сакрального світу призводить до ініціації персонажу в ранг етнокультурного символу,
знаку етнокультури. Міфолорно-авторський образ маніфестує типового представника амеріндіанського етносу, що дає
поштовх до виявлення різних етнокультурних типів міфолорно-авторських образів і схарактеризувати їх за їхніми функціями: функцію світотворця виконує етнокультурний типаж «витязь на роздоріжжі», його помічниками постають: етнокультурний типаж «ментор», який виконує функцію наставника, порадника, іетнокультурний типаж «знахар», який виконує
функцію мага-цілителя. Оскільки витязь на роздоріжжі – це тип амеріндіанського юнака, який не може звикнути до нових
соціальних умов життя в американському суспільстві, його позначено на схемі як неадаптований етнокультурний типаж,
останні два типи (ментор і знахар) віднесено до класу адаптованих типів, які продовжують спокійно жити і працювати в
умовах нових правил і законів існування в суспільстві, та вони не забувають свої етнокультурні цінності і продовжують
шанувати і вчити інших етнокультурним традиціям.
Способом формування міфолорно-авторського образу постає метаморфоза, яка складається із вхідного й вихідного
образу, предикатів перетворення, критичної й кризової ситуацій. Вхідний образ містить характеристику персонажу, яким
він постає у своєму світі. Натомість вихідний образ містить інформацію про поведінку героя в іншому світі, у сучасному
суспільстві США. Кризова ситуація вербалізована в композиційно-мовленнєвих формах опису емоційного стану персонажу, який опинився на межі двох світів. Вона є мотивацією його подальших вчинків і дій, що ведуть до критичної ситуації.
Тригерами критичної ситуації слугують предмети перетворення, які на схемі віднесено до класу міфолорних образів-символів, артефактів, обрядів і ритуалів.
Виявити зв’язок між міфолорними образами і міфолорно-авторськими стає можливим завдяки наративному прийому
зворотної перспективи. Зворотна перспектива сприяє розгортанню змісту міфолорно-авторського образу, а також експлікації міфолорних ознак художнього образу. Тригерами зворотної перспективи постають лексичні одиниці на позначення
етнокультурних символів, артефактів, обрядів і ритуалів.
Викладені вище положення про принципи моделювання міфолорного простору в амеріндіанському роману-міфі зображено на рис. 1:
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Рис.1. Модель міфолорного простору роману – міфу
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ОПОЗИЦІЯ «СВІЙ – ЧУЖИЙ» ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті на тлі окреслення значення бінарних опозицій для людської свідомості, функціонування людського суспільства, його культурно-мовної сфери подано систематизовані різними галузями гуманітарних наук матеріали про
одне з фундаментальних протиставлень, яким є опозиція «СВІЙ – ЧУЖИЙ». Підкреслено значення цього концепту
для людського світосприйняття різних рівнів. Проаналізовано підходи до характеристики опозиції «СВІЙ – ЧУЖИЙ» у філософії, психології, соціології, культурології, мовознавстві, зокрема, когнітивній лінгвістиці. Окреслено
перспективи досліджень в означеній науковій галузі.
Ключові слова: опозиція «СВІЙ – ЧУЖИЙ», міждисциплінарні дослідження, концепт, філософія, психологія,
соціологія, культурологія, когнітивна лінгвістика.

© І. О. Гаврилюк, 2015

66

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ – ЧУЖОЙ» КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье на фоне значения бинарных оппозиций для человеческого сознания, функционирования человеческого
общества, его культурно-языковой сферы поданы систематизированные разными отраслями гуманитарных наук
материалы об одном из фундаментальных противопоставлений, каким является оппозиция «СВОЙ – ЧУЖОЙ».
Внимание обращено на значение этого концепта для человеческого мировосприятия разных уровней. Проанализированы подходы к характеристике оппозиции «СВОЙ – ЧУЖОЙ» в философии, психологии, социологии, культурологии, языкознании, в частности, когнитивной лингвистике. Очерчены перспективы исследований в обозначенной
научной отрасли.
Ключевые слова: оппозиция «СВОЙ – ЧУЖОЙ», междисциплинарные исследования, концепт, философия, психология, социология, культурология, когнитивная лингвистика.
OPPOSITION «OWN – STRANGER» AS AN OBJECT OF INTERDISCIPLINARY STUDIES
Basing on the presentation of binary oppositions’ significance for human consciousness, functioning of human society,
its cultural and linguistic fields, the article views materials concerning one of fundamental oppositions, such as «OWN –
STRANGER». The materials are systematized according to different branches of the humanities and social science. Attention
is paid to an importance of the above mentioned concept for world perception by people at various levels. The opposition
«OWN – STRANGER» is analysed in terms of philosophy, psychology, sociology, culturology, linguistics, in particular, cognitive linguistics. Philosophers define the general meaning of the concept «OWN – STRANGER», while psychologists treat it as
a factor which enables forming of psychological structure of personality. Sociology studies the opposition due to relationships
among different social groups, and culturologists emphasize the necessity of a dialogue between «OWN» culture, and the
culture of «STRANGER». Finally, cognitive linguistics characterizes the concept as a mental unit, defines its role in categorization of reality, determines functional and pragmatic implementation of the opposition in language models of the world.
Key words: opposition «ONE’S OWN – STRANGER», interdisciplinary studies, concept, philosophy, psychology, sociology, culturology, cognitive linguistics.

Одним з вагомих проявів людської свідомості, явищем, яке міцно увійшло в культуру людської цивілізації, в тому числі
й мовну, є різноманітні протиставлення. Універсальним засобом, де одночасно розглядаються два протилежних поняття,
одне з яких стверджує певну якість, а інше – заперечує, є бінарна опозиція. Власне в них демонструється складність і неоднозначність нашого світу.
Звернення дослідників до проблеми опозиції як принципу організації знакових систем має давню традицію. Сприйняття дійсності людиною у протиставленнях було предметом наукового вивчення у міфо-релігійній концепції Піфагорійської
школи, в діалектиці Платона та формальній логіці Аристотеля. Актуальною проблема бінарних опозицій залишалася й в
епоху Середньовіччя.
З ХVIII ст. бінарні опозиції розглядалися у загальнофілософському руслі, як спосіб побудови логіки людського мислення.
Теоретичним підґрунтям для вивчення опозицій слугують праці Ф. де Соссюра, М. Трубецького, К. Леві-Стросса. У
«Курсі загальної лінгвістики» швейцарський лінгвіст Ф. де Соссюр розробляє концепцію знака і вводить поняття системи
відмінностей. Він показав, що мова як знакова система функціонує в операційному полі бінарних опозицій [21]. Російський лінгвіст М. Трубецькой сформулював положення, що має виняткове значення для загальної теорії опозицій, а саме:
будь-яка опозиція має не лише ознаку, що відрізняє її членів один від одного, а й ті ознаки, які є спільними для цих членів,
оскільки саме вони становлять основу для порівняння [23, с. 74].
Услід за Ф. де Соссюром і Н. Трубецьким свою теорію сприйняття реальності в межах бінарних протиставлень розробив основоположник ідеї опису міфологічної картини світу в термінах антонімічних семантичних протиставлень французький вчений К. Леві-Строс. Його теорія дає змогу зрозуміти культуру та досвід того чи іншого етносу [14]. Погляди
К. Леві-Строса поділяв російський філософ М. Уваров, вважаючи, що структурування зовнішнього світу за допомогою
опозицій властиве архаїчному суспільству із самого початку його існування. Тобто воно є таким за своєю природою і
закладене у специфічних характеристиках архаїко-міфологічного мислення Архаїчним стадіям культури притаманними
були антитетичний (протилежний) і антагоністичний (ворожий) устрої самого суспільства, коли весь мисленнєвий світ
організовано відповідно до протиставлень. Більше того, бінарний архетип є атрибутом європейської культури загалом, де
протиставлення «свій» та «чужий» завжди відбувається крізь призму ставлення людини до навколишнього світу, бо людина споконвіків визначає межі «свого» світу й тим самим передбачає існування інших, «чужих» світів. Тому за допомогою
бінарного аналізу в європейській культурі можна виявити той первісний (початковий) досвід, через який сучасні змістові
форми відбивають вже сформовані закономірності культурного буття, в якому з позиції «своїх» усе «чуже» сприймається
як суперечне своєму «правильному» розумінню та тлумаченню світу [24, с. 15–19].
Російська філолог-лінгвіст Т. Владимирова відзначає, що напруженість, яка виникає всередині бінарних опозицій, з
одного боку, містить потенційний конфлікт, а з іншого – алгоритм його вирішення, що пропонується соціумом. На ранньому етапі розвитку людського суспільства мовні опозиції забезпечували точне, недвозначне вираження думки й визначали
тональність спілкування. Наявність у свідомості біполярних шкал ставило тих, хто спілкується, у «ситуацію вимушеного
вибору», коли «третього не дано» [6, с. 37]. У процесі такого «вимушеного» вибору й виникає ситуація, коли особистість
має зробити вибір між власними життєвими пріоритетами і певними зовнішніми факторами, які, у свою чергу, можуть суттєво скоригувати межі сприйняття «свого» і «чужого». У будь-якому разі в результаті такого вибору за певних історичних
обставин людина потенційно стає або зрадником для «своїх», або зрадником (ворогом) для «чужих».
Як відзначає білоруська дослідниця В. Маслова, питання про бінарні опозиції – це питання про універсальні властивості самої дійсності та універсальні закономірності її відображення в людській свідомості. Бінарна модель світу – загальна для всіх людей психологічна риса, яка виникає в соціумі у процесі взаємодії представників різних культур, традицій,
національностей тощо [17, с. 28].
У когнітивній та мовній картинах світу однією із фундаментальних бінарних опозицій є опозиція «СВІЙ – ЧУЖИЙ».
Досліджуваний концепт визначається як один з головних концептів будь-якого колективного, масового, народного, національного світосприйняття [22, с. 472]. Опозиція передбачає мисленнєве членування дійсності на два полюси: проводить
межу між світом, сприйнятим носієм мовної свідомості як «свій», «близький», «безпечний», і світом, що оцінюється як
«чужий», «поганий», «небезпечний». Це означає, що будь-яка особа, соціальна група чи спільнота формує свій світогляд
на основі протиставлення себе та свого «Я» комусь чи чомусь іншому, що змушує змінити усталені норми життя через
певні складні історико-політичні, культурні чи соціальні обставини [7].
Актуальність обраної теми зумовлена складним багаторівневим характером концепту «СВІЙ – ЧУЖИЙ», зверненням
до його характеристики представників різних наук: філософії, соціології, психології, культурології, лінгвістики тощо. Опо-
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зиція «СВІЙ – ЧУЖИЙ» визнається одним із базових протиставлень, що визначає способи членування дійсності людиною
і має вирішальне значення для вивчення концептуальної будови мови. Проблема вивчення протиставлень «бінарність»,
«бінарна опозиція»; пошук способів цивілізованого спілкування, розуміння «іншого»», уможливлення діалогу між «своїм» та «чужим» є актуальними на сьогодні й потребують наукового висвітлення.
Складний багаторівневий характер концепту «СВІЙ – ЧУЖИЙ» зумовлює розмаїття аспектів його розгляду в науковій
літературі. Дослідженню опозиції приділяли увагу вчені у галузі філософії – М. Бубер [4], Б. Вальденфельс [5]; психології
– І. Кон [9], Н. Лебедева [13]. Її соціологічні та соціокультурні аспекти висвітлювали П. Бергер i Т. Лукман [3], Г. Зіммель
[8], Ч. Кулі [12]. Вагомий внесок у розуміння концепту зробили М. Бахтін [1] і Ю. Лотман [16]. Аналіз опозиції у філології
характеризується багатоманітністю підходів з позицій лінгвокультурології – Е. Бенвеніст [2], Ю. Степанов [22], Т. Кузнєцова [11], етнолінгвістики – О. Селіванова [20], когнітивної лінгвістики – О. Дубчак [7], О. Нехорошева [18].
Однак у сучасній науковій літературі відсутні праці, які б комплексно висвітлювали міждисциплінарний підхід до
характеристики змісту та значення опозиції «СВІЙ – ЧУЖИЙ». Власне висвітлення цього аспекту є метою статті і визначає її новизну. Новизна важлива і з огляду на потребу пошуку різними науками спільних для означення концепту «СВІЙ
– ЧУЖИЙ» рис, які б дозволяли глибше зрозуміти його гносеологічне значення.
У філософії вивчення опозиції «СВІЙ – ЧУЖИЙ» пов’язується з проблемами пізнання і самоідентифікації людини,
пошуком шляхів подолання сучасних проблем суспільства: соціокультурного відчуження, втрати власної ідентичності, почуття тотальної самотності. В основі визначення концепту «СВІЙ – ЧУЖИЙ» лежить окреслення змісту протиставлення
«Ми – Інші», здійснюється спроба поділу на «своїх» та «чужих». Німецький філософ Б. Вальденфельс називає «Чужих»
різновидом категорії «Інших» – не схожих на «Нас», з притаманним їм негативним забарвленням. Вчений вважає, що
«чужість», так само як «іншість» (уявлення про «Іншого»), ґрунтуються на людському досвіді. Чітких розбіжностей між
«Іншим» та «Чужим» немає, проте ставлення до «Чужого» вкрай негативне, різке; він («Чужий») не лише не зможе стати
таким, як «Ми», але й навіть потенційно наблизитись до «Нас». «Чужого» відокремлює від «Нас» ціла низка ознак, починаючи від статі та закінчуючи культурною та національною приналежностями [5, с. 126].
У філософській антропології опозиція вивчається крізь призму ставлення людини до навколишнього світу. Так, індивід
отримує можливість вийти за межі організованої ним дійсності, пізнати нові культурні світи, чуже духовне життя та визначити своє ставлення до нього. Це має вагоме значення для створення та розвитку власної історії, позаяк своя культура
будується лише за можливості відмежування себе від іншої культури та прийняття інших, «чужих» світів. Таким чином,
«своє» отримує специфічну характеристику лише в процесі усвідомлення «чужого» та у взаємодії (спілкуванні) з ним [16].
У психології концепт «СВІЙ – ЧУЖИЙ» розглядається як чинник, що визначає формування психологічних характеристик особистості, зумовлює особливості міжособистісного та міжгрупового сприйняття навколишньої дійсності. Дослідження Д. Кемпбелла в галузі етнопсихології довели, що більшість людей вважають звичаї своєї групи (етносу) природними, правильними та універсальними: «що добре для нас, буде хорошим і для інших». Відповідно, те, що відбувається
в інших культурах – трактується як вороже, чуже, неправильне. Представники одного етносу пишаються своєю групою як
еталоном, і відчувають неприязнь до інших етносів (груп). Тим не менше, психологи одностайні щодо необхідності постійної взаємодії «свого» та «чужого», неможливості їх існування одне без одного [13, c. 22].
Соціолінгвістичні дослідження скеровані на вивчення опозиції крізь призму стосунків різних соціальних груп. У працях П. Бергера і Т. Лукмана концепт «СВІЙ – ЧУЖИЙ» є ключовим в обґрунтуванні положення про двоїстість суспільства,
яка визначається як об’єктивна реальність, що не залежить від нашої волі. В той же час така реальність характеризується
як суб’єктивна, тобто як змістова система, яка конструюється людьми. Члени суспільства в змозі надавати значення предметам або явищам у процесі взаємодії, оскільки кожен індивід не лише живе в одному й тому ж світі, але й бере учаcть
у бутті один одного [3, с. 212]. На думку дослідників, формування у свідомості узагальненого «Іншого» за допомогою
соціальної взаємодії – один із вагомих факторів соціалізації, яка передбачає як інтерналізацію суспільства (об’єктивну
реальність), так і суб’єктивне становлення цілісної ідентичності [3, с. 207].
На думку німецького соціолога Г. Зіммеля, усвідомлення єдності соціумом можливе лише через усвідомлення співучасті у цій єдності з іншими. Вчений пропонує такі формули: «Ми» пізнаємо «Себе» тільки через «Іншого», через усвідомлення відмінності від нього; «Ми» визначаємо «Іншого» та визначаємося ним. «Я» настільки «Я», наскільки мене бачить
«Інший». Науковець зауважує, що індивід сприймає образ «Іншого» як спрямовану проти нього ворожу інстанцію, що і
спричинює сприйняття «Іншого» як «Чужого». Така ситуація визначається дослідником як типова форма відношення між
«Я» і «Ти» [8, с. 510-511].
Американський соціолог Ч. Кулі у своїй теорії «дзеркального Я» стверджує, що соціальне «Я» індивіда, тобто, його
особистість, може формуватись та самоідентифікуватись лише завдяки відображенню в «Іншому». Соціальна свідомість
(особистість), на думку Ч. Кулі, є відображеною, або дзеркальною (looking – glass – self) [12, с. 136].
Концепт «СВІЙ – ЧУЖИЙ» є ключовим поняттям і в культурології (зокрема, міжкультурній комунікації). Як зауважує
російський філософ-культуролог М. Бахтін, чужа культура розкриває себе повніше та глибше лише в очах іншої культури
(але не у всій повноті, тому що прийдуть також інші культури, які побачать та зрозуміють більше). На думку вченого,
один смисл розкриває свої глибини, зустрівшись і зіткнувшись з іншим, чужим смислом: між ними починається начебто
діалог, який долає замкнутість та однобічність цих смислів, цих культур. При такій діалогічній зустрічі двох культур вони
не зливаються і не змішуються, але взаємно збагачуються [1, с. 354]. За визначенням культурологів взаємодія з «чужим»
зумовлена бажанням краще пізнати його специфіку, особливості, не втрачаючи при цьому рис власної індивідуальності.
Ставлення до «чужого» може бути різним: від приязні та захоплення до несприйняття й ворожості. Отже, «свій» та «чужий» можуть вступати в діалог, доповнюючи й пізнаючи один одного, розкриваючи сторони свого буття. Межа як «фільтрована мембрана» між «своїм» та «чужим» з одного боку розділяє, а з іншого – з’єднує, трансформуючи «чуже» у «своє»
та «своє» – в «чуже» [16, c. 262].
З лінгвістичної точки зору концепт «СВІЙ – ЧУЖИЙ» описують у межах двох підходів: семантичного та когнітивного.
Семантичний підхід характеризується виявленням компонентів опозиції у лексико-семантичному просторі мови, описом
моделей їх реалізації, дослідженням мовних засобів, що відображають категорії «свого» та «чужого» [7].
У рамках когнітивної лінгвістики концепт «СВІЙ – ЧУЖИЙ» трактується як категорія мислення. Дослідники вбачають
своє завдання у з’ясуванні того, яким чином це протиставлення систематизує дійсність, якими є механізми організації
картини світу в національній свідомості, які чинники є визначальними для його актуалізації, а також, якими є способи
вираження концепту «СВІЙ – ЧУЖИЙ» у мові. Українська дослідниця О. Дубчак виокремлює опозицію як базовий регулятивний фрагмент української мовної свідомості. Метафоричний, або когнітивний образ, сформований у свідомості
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носіїв мови (в даному випадку української) в результаті осмислення певних явищ і зв’язків між ними та узагальнення їх у
певні стереотипні ситуації визначається як основа досліджуваного концепту. Одне із основних завдань О. Дубчак вбачає в
обґрунтуванні методики моделювання та принципів аналізу концепту «СВІЙ – ЧУЖИЙ» у мовній картині світу та визначенні мовних одиниць, здатних вербалізувати ментальну інформацію, закладену в опозиції [7].
Дослідження О. Нехорошевої механізмів формування когнітивної матриці «СВІЙ – ЧУЖИЙ» у німецькому політичному дискурсі скероване на проблему трактування феноменів «свого» та «чужого» у руслі когнітивного та когнітивно-дискурсивного підходів. Опозиція «СВІЙ – ЧУЖИЙ» визначається як концептуально-прості формати знання (єдиний багатошаровий концепт); як два концепти із характеристиками різних рівнів; як двовимірний або багатовимірний концепт-схема;
і як ієрархічне утворення, яке використовується для побудови когнітивної рамки. Основою дослідження слугує визначення
Н. Болдирєва, де феномени «свій» та «чужий» розглядаються як багатоаспектне знання про світ, що структурується у
концептуально-складний формат матриці: як окрема когнітивна матриця «свій – чужий», ядерні компоненти якої осмислюються в різних концептуальних сферах [18, с. 8].
Отже, опозиція «СВІЙ – ЧУЖИЙ» виступає предметом вивчення різних наук, чим набуває ваги в якості об’єкта міждисциплінарних досліджень. Зроблений огляд наукових розвідок опозиції «СВІЙ – ЧУЖИЙ» дозволяє зробити висновок
про те, що вона відноситься до тих базових домінант, які формують ціннісну картину світу. Концепт «СВІЙ – ЧУЖИЙ»
виступає в якості ціннісної шкали, за якою здійснюється оцінка норм та цінностей, прийнятих в суспільстві або колективі
людей, об’єднаних певною ознакою. Всі проаналізовані підходи до аналізу та визначення досліджуваної опозиції передбачають віднесення об’єкта до «свого» або «чужого» на основі його оцінювання і співвіднесення його зовнішніх характеристик або моделі поведінки з тими, що прийняті у соціумі.
Перспективою дослідження вважаємо використання змісту та підсумків міждисциплінарного вивчення опозиції
«СВІЙ – ЧУЖИЙ» для подальшого з’ясування цього концепту як вагомої складової мовних картин світу. Його проведення
сприятиме порівнянню тотожних концептів представників різних мовно-культурних соціумів, зокрема, з позицій того, що
саме ці концепти репрезентують, які моральні та духовні цінності і як саме відображають та інтерпретують. Зокрема, дослідження за допомогою методів когнітивної лінгвістики опозиції «СВІЙ – ЧУЖИЙ» у текстах засобів масової інформації
дасть змогу виявляти набір властивих для них визначальних ціннісних ознак, простежити їх рух у просторі та часі.
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СИМВОЛІЗАЦІЯ КОСМОГОНІЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ ЯВИЩ
У ФРАЗЕОЛОГІЇ СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У статті досліджується символьне відображення космогонічної картини світу у фразеологізмах середньоверхньонімецької мови через виявлення метафоричних асоціацій та бінарних опозицій.
Ключові слова: космогоніми, космогонічний лінгвокультурний код, символ, фразеологічний символ, фразеологічна картина світу.
СИМВОЛИЗАЦИЯ КОСМОГОНИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В статье исследуется символьное отображение космогонической картины мира во фразеологизмах средневерхненемецкого языка путем выявления метафорических ассоциаций и бинарных оппозиций.
Ключевые слова: космогонимы, космогонический лингвокультурный код, символ, фразеологический символ, фразеологическая картина мира.
SYMBOLIZATION OF COSMOGONIC AND NATURAL PHENOMENA IN THE PHRASEOLOGY OF GERMAN
MIDDLE-HIGH LANGUAGE
The article deals with an actual and not sufficiently investigated question of linguoculture – the symbolic reflection
of the cosmogonic worldview in the German Middle-High language phraseological units phraseologisms. The purpose of
the research is analysis of phraseological symbols by identifying metaphoric associations and binary oppositions in the
cosmogonic linguoculturological code. The symbolic values of cosmogonies have been analyzed by Himmel, Erde, Wasser,
Feuer, Flamme, Sonne, Stern, Mond, Berg, Regenbogen, Nebel, Wolke, Tau, etc. Cosmogonies have both positive and negative symbolic value in German Middle-High language phraseological worldview. Antonymous pairs Himmel – Erde, Boden
and Wasser – Feuer, Flamme form a common binary opposition good – evil. Good represents such metaphoric correlations
as high, constant world, God, immortality (Himmel), life, clearance, persistence, victory (Wasser), love, passion (Feuer,
Flamme), evil is symbolized by such metaphoric associations as danger, threat, destructive power (Himmel, Feuer, Flamme),
death, grave, burial (Erde, Boden). Cosmogonies Sonne and Stern (warmth, life, immortality, God), Mond (beauty, femininity) have only positive symbols; Berg (difficulties, fear), Regenbogen, Nebel, Wolke, Tau (volatility, temporality, transience),
Hagel (destructive power), Schnee (frost) have only negative. Wind forms both positive (speed, freedom, strength of mind)
and negative (futility, indifference, lack of seriousness, indecision) symbolic semantic opposition. The most important source
of reconstruction of ancient spiritual culture and an important factor in national cultural worldview is phraseological symbols. Cosmogonic phraseological units as a universal and multifunctional class of linguistic units reflect different fragments
of medieval worldview language consciousness. This group of phraseological units is rather well represented in the German
middle-high language (129 units).
Key words: cosmogonies, cosmogonic linguoculturological code, symbol, phraseological symbol, phraseological picture
of the world.

Постановка проблеми. Аналіз лінгвокультурного коду, в якому представлені назви космогонічних та природних явищ,
є важливим для з’ясування особливостей соціально-історичного, культурного й морального досвіду носіїв німецької мови
ХІ-ХІV ст. Найважливішим джерелом реконструкції найдавнішої духовної культури й важливим чинником національнокультурної картини світу вважаємо фразеологічні символи. Специфіка фразеологічного символу – у його багатозначності,
оскільки він формується на основі численних джерел.
Космогоніми, назви природних явищ у складі ФО німецької мови – мало досліджене питання (Ю. Я. Бондаренко,
О. Г. Булащев, Н. А. Красовський, О. С. Колесник, У. І. Михайлишин, М. І. Шахнович, В. І. Школяренко та ін.). Але безперечно, що «орієнтуванняя на глибоку єдність людини й універсаму, переплітання космогонічного, космологічного й
антропоморфного кодів знаходять своє відображення в різних моделях світу, які можна описувати за допомогою мови й за
принципом мови. Космогонія є найбільш сприятливою сферою взаємодії мови й культури…» [6, с. 9-10].
Мета статті – дослідження символьного відображення космогонічної картини світу у ФО середньоверхньонімецької
(свн.) мови через виявлення метафоричних асоціацій та бінарних опозицій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Космогонічні ФО як універсальний і поліфункціональний клас мовних
одиниць відобразили різні фрагменти картини світу середньовічної мовної свідомості. Дана група ФО достатньо представлена у свн. мові (129 ФО).
В аналізованому періоді були свої особливості сприйняття явищ природи й космосу, які залишені в спадок нащадкам.
Давні люди розрізняли тільки дві пори року, які вони безпосередньо пов’язували зі станом неба: сезон неба з його теплом
і врожаєм (весна, літо) та сезон безплідності й темряви (зима). Тому антонімічна пара Himmel і Erde символізують увесь
космос, мають позитивну й негативну символьну маркованість у свн. фразеологічній картині світу (ФКС).
Himmel ‘небо’ (mhd. himel, ahd. himil, as. himil [5, с. 175]) у давнину вважалося символом народження світу – дахом,
верхньою межею світоустрію. Колір неба уособлював той світ, де живуть боги й душі померлих, тому воно уявлялося у
вигляді моря, яким пливуть до потойбічного світу кораблі з душами померлих. Отже, небо – ніби огорожа між смертними
людьми й богами. Небо (холодне, недосяжне, мстиве, зле) також символізувало вогонь (черево світоустрію), яке завдавало
величезних збитків; небу-вогню люди приносили жертви [7, с. 325–326].
У свн. ФКС Himmel мало позитивну й негативну маркованість. Насамперед, символізувало високий, постійний світ, де
живе й володарює всесвітом Бог, світить сонце, – рай, світ блаженства. Такі метафоричні асоціації відтворюють синоніми
з позитивною семантикою: der viurîn himel, der himel krône, der vest himel, under dem himel; KvMSph 3,3: got ist in der himel
kron; BdN 55,20: firmamentum, daz ist der vest himel. Небо посилало людям не тільки життя, світло й сонце, а й засуху, дощі,
блискавки, град, тому; крім позитивної символіки, словники і тексти цього періоду подають уособлення неба як злого,
несподіваного, загрозливого світу, звідки може надійти небезпека чи звинувачення: als der himel wære enzwei, den himel
verbrennet haben; WolfdB 504,2: dô liez der rise Velle einen lûten schrei, dô schal ez als der himel wære enzwei [3, с. 222–223].
Сучасна фразеосимволіка успадкувала образ Himmel як символу постійності й стабільності, об’єкта релігійної поваги
й справедливості. Позитивна конотація втілена при звертанні до Бога: barmherziger Himmel; ach, du lieber Himmel – Боже
милостивий, Боже праведний; das weiß der Himmel – Бог його знає. Himmel – символ раю, світу найвищого блаженства (den
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Himmel offen sehen), асоціюється з радістю й задоволенням (der siebente Himmel, j-m hängt der Himmel voller Geigen), достатком (wie im Himmel haben), дарунком і несподіванкою (wie ein Blitz aus heiterem Himmel, j-d ist wie vom Himmel gefallen).
З негативної символіки – прокляття (Himmel und Hölle, Himmel und Hölle versprechen), вихваляння (j-n in den dritten Himmel
heben), нездійсненні обіцянки (den Himmel auf Erde versprechen) [2, Т. 1, с. 335–337].
Erde, Boden ‘земля’ (mhd. erde, ahd. erda, as. ertha [5, с. 97]) наділена багатим символічним змістом: «першоелемент
творення», «земля-годувальниця», «рідний край», «загнати когось у землю». У багатьох давніх картинах світу земля уособлена в образі богині-матері [1, с. 94–95].
У свн. фразеосистемі Erde має лише негативну конотацію – символ нижнього світу (смерть, поховання, могила, скорбота, морок тощо): ërden siben vuoʒ lanc, der ërden drîer vüeʒe breit, under diu ërde komen, der ërden ze teile werden, under diu
ërde wellen/müeʒen; En 317,31=12039: so must du der erden hie zetaile werden, dein fleisch vnd dein gebaide; [3, с. 147–148].
Така символіка успадкована сучасною фразеологією: die Erde küssen – померти, unter die Erde liegen – лежати в могилі,
j-n unter die Erde bringen – загнати в могилу, j-n unter die Erde wünschen – хотіти чиєїсь смерті, der Boden brennt j-m unter den
Füßen – загрожує небезпека. Але разом з тим фіксуємо й позитивну конотацію Erde – символ твердого ґрунту під ногами,
впевненості; джерело сили, плодючості й багатства: Erde unter die Füße kriegen, j-d steht auf einer festen Erde, auf der Erde
bleiben [2, Т. 1, с. 114–115, 182].
Wasser ‘вода’ (mhd. wazzer, ahd. wazzar, as. watar [5, с. 415]) – подвійний символ: 1) джерело життя, родючості; 2) небезпека, загроза затоплення. Освячена вода – символ очищення від гріхів. Підземні води – символ хаосу, а дощові (небесні)
– життя й благодаті; кругообіг води у природі уособлює життя з труднощами й радощами [1, с. 42–44].
Свн. ФКС в основному співвідноситься з позитивною конотацією Wasser як символом життя, очищення, про що свідчать такі синонімічні ФО: daʒ waʒʒer nëmen, daʒ waʒʒer gëben, jmdm. daʒ waʒʒer tragen, jmdm. waʒʒer bieten; Фіксуємо
також й інші символьні метафоричні кореляти: 1) наполегливість, перемога: in etw. gân sam daʒ waʒʒer in den stein; Neidh
W26: IV, 2: Mîniu senelîchen klageliedel gênt ir in diu ôren sam daʒ wazzer in den stein; 2) марна справа: KvWPart 1672: du
schepfest wazzer mit dem sibe, dîn rede ist niht dann üppikeit [3, с. 450–451]. Лексикографічні джерела нашого часу також засвідчують позитивні метафоричні асоціації Wasser як символу життя, допомоги, підтримки (mit Wasser und Brot kommt man
durch alle Not), але переважає негативна асоціація з руйнівною, небезпечною, смертоносною силою, стихією (das Wasser
geht j-m über die Körbe, j-m das Wasser abgraben, etw. fällt ins Wasser, stille Wasser haben tiefen Grund) [2, Т. 2, с. 302–304].
Feuer, Flamme ‘вогонь, полум’я (mhd. viur, ahd. fiur, as. fiur, westgerm. *fewur, idg. *pehṷr̥, *peṷōr, *phṷnos [4, с. 127];
Flamme походить від mhd. vlamme, as. flamma [5, с. 115]) – суперечливий символ, бо уособлює домашнє вогнище, життєву
енергію, просвітлення, має очисну дію, знищуючи зло й негатив, з одного боку; руйнівну силу (пожежі, блискавиці, вулкани) – з іншого [1, с. 184–185].
Свн. фразеосимволіка Feuer, Flamme – також суперечлива, що закріплено в метафоричних корелятах та порівняннях:
святий вогонь: heilic viur, daʒ heilege viur; Macer 30,5 ein salbe, da mit vertribet man daz heilege fuoer; руйнівна, небезпечна
сила («грецький» вогонь): kriechisch viur, heidenisch wilde viur; VAlex 992: sô solt im diu burch werden tiure, gewunners nicht
mit chriechiscen fiure; пор. in Flammen aufgehen, etw. den Flammen übergeben, j-d speit Feuer und Flamme; пекло: daʒ ewige
viur; Short 3727: gand enweg, die verfluohten, hin in daz ewig fúr; любов, пристрасть: Frl VII,40,3: Nu wachet, senden herzen,
also gelich ist iuwer art, noch heizer dan ein fiure; Lanc 578,21: die augen und die zene luchten im als ein fuer; пор. in Flammen
stehen, Feuer und Flamme für j-n sein, Feuer fangen; запальний характер, темперамент: Krone 6484: Ir gemüete als ein viure
ûf hern Gâwein enbran; Namenlos (KLD 38) n,2,6: ir munt enzunt ist alse ein viur; пор. Feuer und Flamme sein, Feuer haben [3,
с. 429]. Сучасна фразеологія символізує Feuer, Flamme також як життя, енергію, натхнення (in hellen Flammen sein) та домівку, затишок (fremdes Feuer ist nicht so hell als daheim der Rauch) [2, Т. 1, с. 206–208, 214].
Аналіз символічної семантики антонімічних пар Himmel – Erde, Wasser –Flamme показав, що вони утворюють загальну
бінарну опозицію добро – зло, репрезентують позитивні й негативні асоціації. Більш поширеним у свн. фразеології є ставлення до Himmel – Erde, Wasser – Flamme як до небезпечних, загрозливих, потойбічних світів, руйнівної сили.
Sonne ‘cонце’ (mhd. sunne, ahd. та as. sunna, germ. *sunnō, idg. *sṷen-, *sun- [4, с. 373]) – центр всесвіту, верховне божество, символ безсмертя й воскресіння, життєвої сили, світла й тепла [1, с. 255–256].
У свн. фразеології Sonne символізувало безсмертя й верховенство Бога: KvHeimesfU 1445: Jesu antlütze sam diu sunne
schein; піднесення, возвишення над земним: Morungen (MF XIX) XXII,4,8: mîn muot stêt hôhe sam diu sunne; життєву силу,
світло й тепло: etw. an die sunne breiten; JTit 2125,4: di kunden sper verswenden alsam di sunne den rifen an dem rise. Символічний ланцюг Sonne становлять свн. лексеми hôhe stân, ûf stîgen, schînen, schoene, klâr, lieht, liuhten та ін. [3, с. 385–388].
Wind ‘вітер’ (mhd. та ahd. wint, as. wind [5, с. 425]) у багатьох народів уособлює злих духів. За уявленнями стародавніх
людей, джерелом вітру були безодня й гора. Стрімкий рух бурхливого вітру тлумачився як дія надприродних сил – божевілля, чаклунство, чудо. Дерева, розгойдувані сильним вітром, нагадували язичникам про дію надприродних сил, про
політ гігантських птахів [7, с. 329–330]. Вітер – символ духу, сили духу в підтримці життя й об’єднанні всього живого;
живий подих Всесвіту, надприродне явище, що відтворює задуми богів; наділений такими ознаками, як непостійність, невловимість, ненадійність, руйнівна сила та ін. [1, с. 40–41].
У свн. фразеології досить цікава й різнопланова символіка Wind, фіксуємо позитивну й негативну символічну семантику. Позитивну конотацію створюють такі метафоричні кореляти: швидкість: etw. als den wint schrôten, snëller denne die
winde, snël als ein wint; Bit 10100: alsam ezwæte der wint, sô balde truogen si diu marc; волелюбність, сила духу: an den wint;
NibB 1939,2: gê wir an den wint, daz uns die ringe erkuolen uns strîtmüeden man; пор. es haben nun die vier Winde – шукай вітру в полі; правдивість, безсумнівність: niht ein wint sîn; Marner XV,297: deist niht ein wint. Негативна конотація створена
такими метафоричними асоціаціями: даремність («на вітер»), безрезультатність: etw. an den wint wërfen, umbe den wint, (als)
ein wint sîn (wider/gegen jmdn./etw.); KvWTroj 7616: er enist niht komen umb den wint her in mîn künicrîche; пор. für Wind und
Wolken – на вітер, gegen den Wind segeln – іти проти вітру; байдужість, несерйозність, нерішучість: jmdm. (als) ein wint sîn,
jmdm. als ein wint wëgen (dunken), jmdm. ringer danne wint sîn, etw. vür wint nëmen, wider wint strîten; пор. etw. in den Wind
schlagen – залишати поза увагою, j-m Wind vormachen – морочити голову [3, с. 462–464].
Сучасна фразеосимволіка, крім зазначених, охоплює також асоціації Wind зі змінами (der Wind hat sich gedreht – «вітер
змін», становище змінилося), силою, досвідом (Wind unter die Flügel bekommen – окрилитися, sich den Wind um die Nase
wehen – набратися життєвого досвіду), безстрашністю (dem Wind und Wetter trotzen – бути безстрашним), везінням (j-d hat
Wind in den Segeln – дме попутній вітер). Символіка руйнівної сили відтворена у ФО etw. in alle vier Winde verstreuen – розвіяти по вітру, nach allen vier Winden – на всі чотири боки, bei gutem Winde ist gut segeln – хто сіє вітер, пожне бурю; mit dem
Winde zu segeln wissen, den Mantel nach dem Wind drehen – пристосуватися до обставин [2, Т. 2, с. 321–322].

Серія «Філологічна». Випуск 56

71

Berg ‘гора’ (mhd. berg, ahd. berg, germ. *berga, *bergaz, idg. *bherhos [4, с. 47]) у міфопоетичній традиції була оракулом,
предметом поклоніння. Це символ близькості до Бога; вона возноситься над людством і досягає неба, тому паломники,
щоб наблизитися до Творця, їдуть до святих гір [1, с. 59–60].
Середньовічне сприйняття Berg як близькості до Бога, піднесення над буденністю викликало в людей страх: jmdm. stât
daʒ hâr ze bërge, des erschricken mac ein bërc; Herb 1514: daz har im zv berge stunt; емоційно напружений стан, депресію:
des wundern mac einen bërc; jmdm. ist swære, als ob ein bërc ûf sînem herzen læge; Brun 4491: des wunderen mochte einen berk.
Тому Berg в основному символізує труднощі, які необхідно долати: swære als ein bërc; JTit 5442,3: der drier vlust diu wac
fur berge swære [3, с. 114–116]. Символічна семантика Berg у сучасній фразеології також в основному негативна, оскільки
асоціюється з перешкодами, безвихіддю, скрутним становищем (am Berge halten), невідомим, незрозумілим, прихованим
(böhmische Berge, mit etw. hinter dem Berg halten); але символізує й силу, стійкість, уміння долати труднощі, багато працювати (j-m über den Berg helfen, über den Berg sein, Berge bewegen, vor dem Berg stehen) [2, Т. 1, с. 89–90].
Mond ‘місяць’ походить від mhd. māne, mān, mōne, mōn, ahd. та as. māno, germ. *mēnan, idg. *mē- [4, с. 273]. Якщо
сонце – образ Бога, то місяць – образ людини. У традиційній символіці – символ народження й смерті, потойбічного світу,
жіночності, родючості та ін. [1, с. 154–155].
У фразеології ХІ-XIV ст. Mond в основному вживається в порівняннях і символізує красу жінки (її зовнішність, ходу,
жіночність та ін.) та кохання: Сhristh 11769: dâ gie die vrouwe under, sam der mâne vor den sternen; Morungen (MF XIX)
XVII,1,7: und saz vor mir diu liebe wolgetâne, geblüet recht alsam ein voller mâne; Laur 752: si lûhte ûz den anderen schône als
für die sterne tuot der mâne [3, с. 287]. Проаналізувавши сучасні фраземи, констатуємо, що Mond,
на відміну від свн. ФО, символізує в них дивну, нудну, розчаровану, відсталу від життя людину: j-d ist vom Mond
(gekommen), den Mond anbellen, auf dem Mond leben, etw. in den Mond schreiben [2, Т. 2, с. 56–57].
Stern ‘зірка’ (mhd. sterne, sterre, ahd. stern(o), ster(ro), mndd. sterne [5, с. 378]) у традиційній символіці – космічний порядок; світло від Бога, Його присутність, вічність, невмирущість; надія, що сяє в пітьмі; у міфології – душі померлих, що
піднялися на небо [1, с. 90–93]. Зірки в давнину були об’єктом поклоніння, використовувалися як оракул. Вважалося, що
зірки – це божественні букви (таїнства), розсипані по небу; їх ототожнювали з божествами й схилялися перед ними. Крім
того, поняття зірки пов’язане з поняттям вогню [7, с. 328].
Свн. фразеологія має чітку позитивну символіку Stern – світло від Бога, його присутність, що відтворено в порівняннях
за допомогою дієслів schînen, glitzen, liuhten (Anno 33,13: die schînint uns von himele, als iz sibin sterrin nahtis dûnt; Walb 996:
reht als die rehten liehten sterne glitzent wider einander dar); вічне, невмируще (stæter stërn; MNat 2: die steten sternen gant
von dem oriente zuo dem occidente naturliche [3, с. 375-376]). Сучасні ФО демонструють такі метафоричні кореляти Stern:
слава (j-s Stern ist im Aufgehen); везіння (ein guter Stern, unter einem glücklichen Stern geboren sein); готовність до всього (für
j-n die Sterne vom Himmel holen); вихваляння (j-n/etw. bis zu den Sternen erheben); вічність Бога (das steht in den Sternen) та
ін. [2, Т. 2, с. 220].
Schnee ‘сніг’ (mhd. snē, ahd. snēo, as. snē(o) [5, с. 349]) – символ холоду. Танення снігу символізує пом’якшення
кам’яного серця. Свн. фразеологія позначена символікою Schnee як холоду (kelter danne der snê), «холодного» серця (En
279,2=10490: ich wane, ich versmilze als der sne, so an in div sunne schinet heiz). Schnee також асоціюється з чимось неможливим (swarzer snê), з якимись порушеннями, гріхами (âne wirt ûf eineme snê sîn) [3, с. 362–364].
Regenbogen ‘веселка’ (mhd. regenboge, ahd. reganbogo, mndd. regen(s)boge, mndl. regenboge [5, с. 313]) – символ небесної слави, перетворення, зустрічі неба із землею, різних сторін свідомості, мосту між світом і раєм [1, с. 219].
Regenbogen швидко зникає, й ця ознака вже відтворена в свн. фразеології, тому Regenbogen (як і Wolke ‘хмара’, mhd.
wolken; Nebel ‘туман’, mhd. nëbel; Tau ‘роса’, mhd. tou) символізують щось непостійне, тимчасове, швидкоплинне, невловиме: ûf rëgenboge hûsen, (jmdm./etw.) ûf den rëgenbogen bûwen, ûf den rëgenbogen zimbern, ûf ein wolken bûwen, ein nëbel unde
ein stoup sîn; JTit 4116,2: Di toten und die bi lebene, der het da vil gehuset uf regenbog unebene, biz diese kluse wart encluset;
Martina 78,80: Swer den froden wil getrvwen der wil vf ein wolkin bvwen daz der wint zerfüeret; Winsb 15,10: alsam ein tou sîn nôt
zergât. Tau також символізувала байдужість, непотрібність, безрезультатність: (alse) ein tou sîn; StrDan 3799: swie der man
bewart was, daz half im rehte als ein tou; jmdm. als ein tou sîn [3, с.310,326, 410].
Символьні негативні асоціації Wolke, Nebel і Tau розвинулися в сучасній фразеології: відірваність від дійсності (in den
Wolken schweben), зарозумілість (der hört den Tau fallen), небезпека (eine dunkle Wolke zieht sich über j-n), неможливе (Wolken
stürmen), таємниця (etw. ist in Nebel gehüllt) та ін. [2, Т. 2, с. 75, 242, 327].
Hagel ‘град’ (mhd. hagel, ahd. та as. hagal, germ. *hagla, *haglaz, idg. *kaghlo- [4, с. 176]) у середньовіччі асоціювався
зі шкодою, руйнуванням, знищенням: jmdm./einer Sache ein hagel sîn, jmds. hagel sîn; Bit 6481: daz ein rise wære hagel al der
lande; Neidh W36:IV,7: des keisers komen ist iu ein hagel [3, с. 190–191].
Висновки. Таким чином, свн. фраземи з космогонічними та природними явищами – універсальний і багатофункціональний лінгвокультурний код, який відображає різні фрагменти світу середньовічної мовної свідомості. Аналіз даного класу мовних одиниць показав, що він має позитивну й негативну символьну маркованість у свн. фразеологічній картині світу.
Антонімічні пари Himmel – Erde, Boden та Wasser – Feuer, Flamme утворюють загальну бінарну опозицію добро – зло.
Добро репрезентують такі метафоричні кореляти: високий, постійний світ, Бог, безсмертя (Himmel), життя, очищення, наполегливість, перемога (Wasser), любов, пристрасть (Feuer, Flamme); зло символізовано такими метафоричними асоціаціями: небезпека, загроза, руйнівна сила (Himmel, Feuer, Flamme), смерть, могила, поховання (Erde, Boden). Лише позитивну
символіку мають космогоніми Sonne і Stern (тепло, життя, безсмертя, Бог), Mond (краса, жіночність); лише негативну
– Berg (труднощі, страх), Regenbogen, Nebel, Wolke, Tau (непостійність, тимчасовість, швидкоплинність), Hagel (руйнівна
сила), Schnee (холод). Wind утворює позитивні (швидкість, волелюбність, сила духу) і негативні (даремність, байдужість,
несерйозність, нерішучість) символьні семантичні опозиції.
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ВПЛИВ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ
ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПТУ КОЛЬОРУ У РЕКЛАМІ
У статті розкрито сутність концепту кольору як засобу впливу на свідомість людини через рекламу. Проаналізовано історію розвитку реклами та її головні ознаки. Наведено перелік статистичних даних для підтвердження залежності ефективності реклами від підбору правильної кольорової гами. Наведено приклади ефективного поєднання
у рекламі кольорової гами зі слоганами відомих брендів.
Ключові слова: кольороніми, протореклама, цільова аудиторія, колірний стереотип, свідомість, товарна марка,
чуттєво-зорове сприйняття.
ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПТА ЦВЕТА В РЕКЛАМЕ
В статье раскрыта сущность концепта цвета как средства воздействия на сознание человека через рекламу.
Проанализирована история развития рекламы и ее главные признаки. Приведен перечень статистических данных
для подтверждения зависимости эффективности рекламы от подбора правильной цветовой гаммы. Приведены
примеры эффективного сочетания в рекламе цветовой гаммы со слоганами известных брендов.
Ключевые слова: кольоронимы, протореклама, целевая аудитория, цветовой стереотип, сознание, торговая
марка, чувственно-зрительное восприятие.
INFLUENCE ON HUMAN CONSCIOUSNESS THROUGH THE USAGE OF THE CONCEPT OF COLOR IN
ADVERTISING
The article deals with the concept of color as a means of influence on the people’s consiousness through advertisments.
The study concerns with the notion, historical development and the main characteristic features of advertisments. The emphasis has been made on the dependence of success and effectiveness of an advertisement due to the proper choice of colors,
which has been prooved by statistic data. The topicality of the article is determined by the increased interest of the society
to advertisement. Thus, the study of color in advertising has an urgent character, so that color can influence a person on the
physiological and psychological levels. Color can shape attitudes towards the product or the company, as well as our outlook
and perception of the realities of the world. All colors have different effects and are perceived differently by both genders and
different cultures. During this research the notion and definition of advertisment has been analyzed; the historical development of the advertisement has been investigated, the peculiarities of usage of colours in advertisemens have been defined, as
well as the influence of advertisements on people’s consciousness through the use of the concept of colour has been determined; the examples of effective combination of colors with slogans in advertising of famous brands have been suggested.
Key words: colour names, protoadvertisement, audience, colour stereotype, consciousness, sensual visual perception, brand.

У нашому житті реклама займає величезне значення. Вона в значній мірі визначає наш образ і стиль життя, і найголовніше – впливає на наші погляди, наше ставлення до себе і навколишнього світу; визначає, що добре і що погано. Ми купуємо те, що нам говорять або «радять». Кожен з нас, навіть того не помічаючи, знаходиться під впливом реклами. Цілком
природньо, що реклама запозичує методи впливу на людину для підвищення власної ефективності. Ми не помічаємо, як
вона діє на нас. Ми стали рабами науково-технічного прогресу, і реклама цим вміло користується. Не тільки тому, що так
кажуть психологи, а й, проаналізувавши своє купівельну поведінку самі, ми швидко зрозуміємо, що покупку ми здійснюємо, підкоряючись певному імпульсу: вагаємося, і раптом – купуємо. Продумана реклама якраз і сприяє швидкому прояву
такого імпульсу.
Отже, реклама сприяє виникненню трансу у покупців, прояву купівельного імпульсу. В основі будь-яких рекламних
технологій лежить маніпулювання купівельною поведінкою. Маніпулювання завжди здійснюється таємно. Яскравий приклад маніпулювання – незліченна кількість різного сорту «екстрасенсів», «магів», «чаклунів» та інших майстрів виманювання грошей у людей [3; 6].
У нашій країні рекламний тиск зростає з кожним днем. На рекламу витрачаються величезні гроші. Реклама безпосередньо пов’язана з політикою. Вона визначає не тільки покупку зубної пасти, а й вибір політичного кандидата. У кінцевому рахунку, вона визначає шляхи політичного розвитку країни і самої політики. Ця функція реклами дуже важлива в
нашому суспільстві.
Існує безліч методів маніпуляції масовою свідомістю. Наприклад, такі методи, як локалізація. Коли, наприклад, самий
цікавий матеріал журналу розділений на кілька частин, які розкидані по всьому номеру. Таким чином, читач змушений
переглядати весь журнал, в тому числі і рекламні вкладки. У телефільмі рекламні вкладки постійно перебивають сюжет на
найцікавішому місці, але так як глядач прагне побачити розв’язку, він змушений дивитися і рекламу [4].
Актуальність даної статті зумовлена підвищеним інтересом суспільства до реклами.
Метою статті є аналіз концепту кольору у рекламі.
Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення наступних завдань:
– проаналізувати поняття «реклама» та дати власне її визначення;
− дослідити історію походження реклами;
− визначити особливості вживання кольорів у рекламі;
− виявити вплив реклами на свідомість людини через використання концепту кольору.
Насамперед слід визначитися, що ж таке реклама.
Реклама (лат. reclamare – «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») – спеціальна інформація
про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку[5].
Проте існують безліч інших ознак поняття «реклама», які розкривають її сутність, а саме:
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− наявність аудиторії для звернення;
− сплачена форма комунікації;
− популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників;
− поширення через засоби масової інформації;
− публікація певним чином персоналізованої інформації;
− наявність ідентифікованого спонсора.
Отже, з цього випливає, що реклама – це персоналізована форма комунікації, сплачена ідентифікованим спонсором,
певним чином реалізована через засобів інформації та іншими законними способами і спрямована на ознайомлення з якоюсь продукцією і схилення до її придбання великою кількістю споживачів.
Відповідно до законодавства України реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі
та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких
осіб чи товару.
Незважаючи на тип реклами (реклама торгової марки, торгово-роздрібна / політична / адресно-довідкова / корпоративна / громадська чи соціальна реклама), всі вони мають одну головну ціль:
− по-перше, формування або підтримка інтересу рекламної аудиторії до фізичних і юридичних осіб, товарів чи ідей;
− по-друге, сприяння їх реалізації [5, с. 21].
Реклама зародилася давним-давно. Потреба передачі інформації в Стародавньому світі конкретним групам людей була
запорукою створення протореклами. Протореклама була представлена письмовими або усними оголошеннями, містила в
собі елементи стимулювання збуту, об’єднуючи елементарні комунікаційні засоби для розхвалювання того чи іншого товару або послуги. Усну рекламу поширювали різного року вигуками [5]. Але найпершим і найголовнішим фактором формування комерційних комунікацій в Стародавньому світі стало через зародження перших «ярмарок» в Древньому Римі у V-III
ст. до н.е. Разом із появою ярмарок відзначають і появу перших товарних знаків (фірмові знаки), за допомогою яких торговці та ремісники змогли виокремити з-поміж великої кількості товарів і послуг власні [5; 6]. Втім реклама, мабуть, так і
ніколи і не отримала такого широкого поширення, якби людство одного разу не відкрила для себе еру масових комунікацій.
Але найбільш грандіозні події у світовому рекламному бізнесі розгорнулися все-таки в XX ст. Саме XX ст. стало «століттям реклами», адже до цього часу відносяться глибокі зміни і нововведення в області організації і технології реклами.
Завдяки появі все нових, і все більш вдосконалених засобів створення та розповсюдження реклами: багатокольоровим
поліграфії, аналогового, а потім цифрового радіо- і телемовлення, супутникових засобів зв’язку, нарешті, комп’ютерів та
інтернету реклама стала по-справжньому масовою. Не відстаючи ні на крок від науково- технічного прогресу, реклама
день від дня стає все більш професійно-організованою і все більш якісно виконаною. Не останнє місце у ряді цих важливих оцінок належить вибору кольору представлення того чи іншого товару.
На Заході давно почали вивчати особливості впливу кольору на споживачів. Створена ще в 1915 році, Асоціація кольору
США (Color Association of US) найбільшу популярність отримала через плідні дослідження професора Макса Люшера –
класика колірного жанру. У ході численних психологічних експериментів вченим був зроблений висновок, що колір певним
чином впливає на сприйняття людиною ваги тіла, температури приміщення і оцінку дальності об’єкта. Наприклад, червоний, жовтий, жовтогарячий кольори візуально наближають предмет, збільшуючи його розмірі, немов «підігріваючи» його.
Блакитний, синій, фіолетовий, чорний – візуально віддаляють об’єкт, зменшують і «охолоджують» його [3]. Макс Люшер
також довів, що сприйняття кольору залежить від емоційного стану людини. Саме тому людина залежно від свого емоційного стану позитивно сприймає одні кольори однак, байдужа до інших і взагалі не сприймає треті (основою його досліджень
є всесвітньо відома корпорація Coca-Cola). Люшером був зроблений ще один із найважливіших для рекламної індустрії
висновків: колір не тільки викликає відповідну реакцію людини в залежності від її емоційного стану, але і формує її емоції.
Колір оживляє, дратує, спонукає до співпереживання, викликає асоціації із запропонованим образом, сприймається
простіше та діє безпосередніше, ніж форма. Його не потрібно тлумачити як слова. Враження, навіяні кольором дуже стійкі,
а привабливість кольорового рекламного звернення є вищою, ніж чорно-білого.
Колір здатен відштовхувати і вселяти відчуття спокою і впевненості, збуджувати та тривожити. Це означає,що з його
допомогою можна керувати ставленням споживача до реклами (див. табл. 1):
Таблиця 1
Вплив кольору на сприйняття реклами
Символ чуттєво-зорового сприймання
Колір
Відстань
Розмір
Температура
Настрій
Чистота
Синій
Далека
Зменшує
Холодний
Спокійний
Чистий
Зелений
Далека
Зменшує
Нейтральний
Дуже спокійний
Свіжий
Червоний
Близька
Збільшує
Теплий
Тривожний
Оранже-вий
Дуже близька
Збільшує
Гарячий
Захоплюючий, збуджуючий
Жовтий
Близька
–
Гарячий
Коричневий
Дуже близька
–
Нейтральний
Брудний
Фіолетовий
Дуже близька
–
Холодний
Агресивний, тривожний
Проаналізувавши статистичні дані, можна стверджувати, що:
− з імовірністю до 60% під впливом кольору людина вирішує чи варто знайомитися з продуктом докладніше чи ні;
− правильне поєднання кольору може підвищити шанси реклами бути поміченою серед споживачів на 38%;
− правильне поєднання кольору здатне поліпшити сприйняття споживачем рекламного повідомлення на 40%;
− колір може підвищити позитивне ставлення до рекламованої продукції на 22%.
Отже, кольорова гамма дійсно робить сильний вплив на людину, яка переглядає рекламу товару чи певної послуги.
Зауважимо, що вплив кольору на людину прийнято підрозділяти на дві складові – культурну і фізіологічну. Культурна
складова – величина мінлива в залежності від етнічних особливостей. Наприклад, в Америці, як і в Україні, червоний колір
означає любов. В Китаї той же червоний асоціюється з добротою, святом, а в Індії – з життям. Зелений колір і в Україні,
і в Америці асоціюється з надією, у Китаї – з розкішшю, в Індії – зі світлом і надією. Білий колір в Америці символізує
чистоту і мир, в Європі – молодість, у Китаї – підлість, небезпеку. Для американців жовтий колір – це колір процвітання,

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

74

для українців – розлуки й одночасно сонячності, для сирійців – жалоби, для індусів – пишноти, для бразильців – розпачу.
Чорний колір в американців асоціюється зі складною ситуацією, у китайців – з чесністю.
Тому при розробці рекламної компанії слід враховувати як культурні, так і етнічні особливості народу, оскільки якщо
одна реклама є ефективною в одній країні, це ще не означає, що вона так само позитивно буде сприйнята у іншій країні
[4, с. 32–38].
На противагу культурній складовій, фізіологічна є незалежною від етнічних особливостей і визначається суб’єктивною
реакцією нервової системи на колір. Теплим, яскравим кольорам властиво підвищувати тонус, викликати приплив активності, а спокійним, холодним, навпаки – діяти заспокійливо.
Іншим, не менш важливим фактором використання кольорової гами у рекламі є врахування вікових та статевих аспектів неусвідомленого і раціоналізованого сприйняття кольорів. При цьому слід визначитися із цільовою аудиторією
як головного чинника вибору кольору. Застосовуючи такий метод, можна задати параметри та характеристики цільової
аудиторії і отримати на виході основні кольори впливу. І навпаки, маючи певні колірні рішення, можна виявити групу споживачів, найбільш адекватно реагують на задані кольору.
В сучасному світі, де пропагується рівноправ’я жінок та чоловіків, необхідно адаптувати кольорову гамму реклами до
статі цільової аудиторії, іншими словами, враховувати гендерні особливості. Сприйняття кольору у чоловіків і жінок визначається шістьма факторами.
− емоційний комфорт: для чоловіків емоційний комфорт – це насамперед, краса, привабливість, сила, надійність і користь, для жінок – це привабливість, радість, доброта і заспокоєння.
− чоловікам притаманна зорова форма, а у жінок – динаміка сенсорних відчуттів;
− новизна: для чоловіків новизна – це щось позитивне, а для жінок – скоріше негативне, небезпечне.
Отже, робимо висновок, що для чоловічого сприйняття важливі такі фактори, як безпека і зорова форма, а для жінок –
довіра і динаміка сенсорних відчуттів [4].
Для кожного кольору властиві свої особливості впливу на аудиторію, на основі чого світові компанії обирають саме ці
кольори для презентації своїх брендів.
Наприклад, для червоного кольору характерним є те, що він посилює апетит і сильно впливає на «шопоголіків». Саме
тому, червоний колір застосовують у рекламах солодощів, фастфуду, а також для реклами телекомунікаційних компаній та
світових мереж, наприклад: McDonald’s, Lays, Coca Cola, YouTube, CNN та ін.
Жовтий колір стимулює психічну та нервову системи, сприяє успішній комунікації, пропагує практичність. Найбільш
відомими компаніями та брендами, які використовують цей колір являються National Geographic, Shell, IKEA, Pennzoil та ін.
Синій колір вважається кольором офісу, соціальних мереж та комп’ютерних програм. Отож, його ми можемо побачити
на логотипах Facebook, Skype, Oral B, Microsoft Word, Twitter, hp, Intel.
Зелений колір, символізуючи гроші, багатство, природу, застосовують у рекламах органічних продуктів, політичних
партій, телеканалів, наприклад: Whole Foods, Animal Planet, Tropicana.
Чорний колір асоціюється нам із елегантністю, витонченістю та вишуканим дорогим стилем. Недарма всі спортивні
бренди, парфуми, дизайнерський одяг обрали для реклами своєї продукції цей колір, а саме: L’OREAL, CHANEL, adidas,
Nike, Zara, Puma, GUCCI, PRADA, Nestle, Mercedes, HONDA та багато інших.
Для доказу ефективності та результативності впливу вибраних кольорів на покупців, ми аналізували слогани деяких
із вище згаданих брендів. Mc. Donald’s став всесвітньо відомим через свій слоган «I’m lovin’ it!» (Оце я люблю! Я це люблю!). Але якщо розібрати цей слоган з граматичної точки зору, то можна стверджувати, що він не відповідає правилам,
оскільки дієслово «love» немає форми тривалого часу. Але не зважаючи на це, McDonald’s ризикнув, і недарма, оскільки
його закладами харчування «засипаний» весь світ.
Другим цікавим прикладом може бути слоган adidas – «Impossible is nothing» (Неможливе можливе). Adidas пропонує
свій бренд усім категоріям покупців, заохочуючи їх своїм слоганом, у якому вжито стилістичний засіб «гри слів» (англ. pun).
Таким чином, вивчення кольору в рекламі має актуальний характер, тому що колір може впливати на людину на фізіологічному та психологічному рівнях. Колір може формувати ставлення до продукту або компанії, а также наш світогляд
та сприйняття реалій навколишнього світу. Всі кольори мають різний вплив і неоднаково сприймаються представниками
обох статей і різних культур.
В Україні вибору кольору в рекламі приділяють набагато менше уваги, ніж потрібно. Оскільки в нашій країні розвиток
індустрії ще на початковій стадії розвитку на противагу таким розвинутим країнам, як Німеччина, США, Японія, Італія та
Франція. Поки що це все розробляється на інтуїтивному і досить простому рівні, який ми можемо спостерігати при презентації нового національного продукту.
Перспективою подальшого досліджень вважаємо порівняльний аналіз рекламних слоганів в англійській та українській мовах.
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРИВАТОВ
В ЭТИМОЛОГО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ГНЕЗДЕ С ВЕРШИНОЙ «ПЕЧИ»
Статья посвящена исследованию способов образования дериватов, функционирующих в этимологословообразовательном гнезде с вершиной «печи», а также выявлению их традиционных / уникальных характеристик, которые зависят от лингвоисторического периода их активизации и перспектив функционирования.
Ключевые слова: этимолого-словообразовательное гнездо, суффиксация, префиксация, постфиксация, способы
словообразования.
ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ДЕРИВАТІВ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ В ЕТИМОЛОГО-СЛОВОТВІРНОМУ ГНЕЗДІ
З ВЕРХІВКОЮ «ПЕЧИ»
Статтю присвячено дослідженню засобів створення дериватів, що функціонують в етимолого-словотвірному
гнізді з верхівкою печи, та виявленню їх традиційності / унікальності в залежності від часу їхньої активізації та
перспективного функціонування.
Ключові слова: етимолого-словотвірне гніздо,суфіксація, префіксація, постфіксація, засоби словотвору.
THE WAYS OF FORMATION OF DERIVATIVES, WHICH TAKE PLACE IN THE ETYMOLOGICAL AND
WORD-BUILDING FAMILY OF WORDS WITH THE TOP «ПЕЧИ»
The article investigates the ways of formation of derivatives, which take place in etymological and word-building family of
words with the top of «печи», as well as identification of their traditional / unique characteristics that depend on the linguistichistorical period of their activation and prospects for the functioning.
Key words: etymological and word-building family of words, suffixation, prefixation,, derivational means.

Целью данной статьи является определение способов словообразования, функционирующих в этимолого-словообразовательном гнезде, а также выявление их традиционных / уникальных характеристик, которые зависят от лингвоисторического периода их активизации и перспектив функционирования.
Этимолого-словообразовательное гнездо принято выделять в сравнении с двумя другими типами гнезд: словообразовательным и этимологическим. Объединение слов в гнезда первого типа базируется на отношении производности
родственных с точки зрения синхронии слов; об историческом родстве в данном случае речь не идет (А. Н. Тихонов,
В. Н. Немченко). Объединение слов в гнезда первого типа базируется на историческом родстве (родстве деэтимологизированных единиц), однако в данном случае не принимаются во внимание отношения производности слов, составляющих
данные гнезда (Ж.Ж. Варбот). В связи с этим продолжают быть актуальными постановка и разрешение вопроса о группировках исторически родственных слов, связанных отношениями производности (Н.В. Дьячок). Значимость реконструкции
гнезд нового типа заключается в том, что такие гнезда способны отражать не только связи однокоренных слов в одном
языке, но и межъязыковые связи, в частности в пределах восточно- и южнославянских языков.
Этимолого-словообразовательное гнездо – это «совокупность этимологически однокоренных слов, связанных отношениями производности» [2, с. 22]. Вершиной гнезда является непроизводное с точки зрения ахронии слово, основа которого
– производящая для всех слов, составляющих гнездо данного типа. Все слова, входящие в него, образуют этимолого-словообразовательную парадигму. Каждый компонент этой парадигмы, в свою очередь, может иметь свою этимолого-словообразовательную парадигму или, по крайней мере, развернутую на его основании этимолого-словообразовательную
цепочку. Таким образом, все элементы гнезда, кроме вершины, являются производными (с точки зрения ахронии) словами,
а гнездо строится на базе иерархически упорядоченных словообразовательных отношений между производящими и производными словами, обусловленных исторической подвижностью системы.
Любое этимолого-словообразовательное гнездо включает ограниченное количество способов словообразования (деривацию, морфонологическое – аблаутарное – словообразование, а также требует дополнительной информации об образовании наречий) (Дьячок Н. В., Крыжан В. С.).
Способы деривации – это способы, отражающие результат прибавления словообразовательного аффикса к корню /
основе с целью образования новых лексем; новое слово, образовавшееся в результате данного процесса, принято называть
дериватом.
В рамках деривации (аффиксации) различают ряд способов образования слов, которые функционируют в этимологословообразовательном гнезде. «Способы аффиксального словообразования, в которых используется одна производящая
основа, различаются характером словообразовательного аффикса, образующего производное слово» [5, с. 155].
1. Суффиксальный способ словообразования (суффиксация) – это образование производного слова посредством словообразовательного суффикса. Способ суффиксации используется в словообразовании всех основных частей речи. Производные слова могут относиться к той же части речи, что и производящие, но могут и менять свою принадлежность к части
речи: выпекать – выпекание, запекать – запекатель – запекательный, попечь – попечитель – попечительский, пропечь
– пропеченный.
2. Префиксальный способ (префиксация) представляет собой образование производного слова при помощи префиксов. Словообразовательная приставка присоединяется к целому производящему слову, а не к его основе.
Производные слова, образованные способом префиксации, всегда относятся к той же части речи, что и производящие
слова: печь – запечь, выпечь, пропечь, напечь, припечь, распечь, о(б)печь, испечь и т.д.
Нужно отметить, что данный способ образования слов не следует отождествлять с иным способом – дублетизацией,
поскольку бывшие предлоги выполняют функцию служебных морфем (приставок) и вместе с другими морфемами основы
образуют единое целое, выражая «неделимое» значение производного слова.
В случае же дублетизации (которая, кстати, как способ словообразования не включается в рамки гнезда) ясно видится
«самостоятельность» слагающих слово элементов: с ума сшедший – сумасшедший, за благо рассудится – заблагорассудится.
3. Постфиксальный способ (постфиксация), при котором производное слово образуется путем прибавления постфикса
к целому производящему слову, например: печь – печься, пропечь – пропечься, испекать – испекаться, упекать – упекаться, запекать – запекаться и т.д.
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Необходимо помнить о том, что одновременное прибавление двух или нескольких формантов к производящей основе
невозможно в рамках данного гнезда. Поэтому общепринятое мнение о том, что слова типа перепекание, запекание, запеканка и т.п. образованы путем конфиксации от глагола печь, не является приемлемым для нас.
Слова в гнезде могут образоваться также путем аблаутарных чередований: печь – покой, опока, почить и т.п.
В основе этимолого-словообразовательного гнезда с вершиной-глаголом «печи» для имен, образованных от глаголов,
лежат словообразовательные связи праиндоевропейского, праславянского, древнерусского и собственно современного
русского языка. В соответствии со словообразовательными процессами на этих хронологически различных уровнях, в
данном этимолого-словообразовательном гнезде обнаруживаются два типа зависимости: 1) имени от глагола (опока – от
опечь, покой – от печь), 2) глагола от имени (упокоить – от упокой, почить, почивать – от покой). Последний тип является
вторичным, производным от первого и возможен как в праиндоевропейском, так и на более поздних хронологических
уровнях. Образование имени от глагола предполагается относительно некоторых категорий имен (корневые имена с вокализмом *o) и в праиндоевропейском, но становится более продуктивным способом словообразования лишь в праславянском (откуда он унаследован отдельными славянскими языками).
Соотносительные с глаголами тематические имена в праиндоевропейском языке характеризовались корневым вокализмом *o, противопоставленным вокализму производящих глаголов (аблаутарное словообразование).
Таким образом, уже для раннего праславянского периода становится возможным объединение в одном словообразовательном гнезде, вершиной которого является глагол, морфологически близких имен с различными морфонологическими
характеристиками.
В связи с противопоставлением морфологического и семантического словообразования как морфемного и безморфемного встает вопрос о специфике образования слов типа покой от печь, опока от опечь, облако от облечь и т.п. Бесспорно то,
что данные существительные образованы от соответствующих глаголов путем морфологического словообразования. Но
некоторые ученые относят этот способ к бессуффиксному способу морфологического словопроизводства (Н. М. Шанский,
З. А. Потиха). Нулевая суффиксация неоднократно рассматривалась в теоретическом аспекте. Этого нельзя сказать об
историческом аспекте данной проблемы.
«Нулевые словообразовательные средства, способ нулевой суффиксации не были искони присущи системе славянского словообразования» [4, с. 38]. Слова указанного выше типа формировались «на базе суффиксального производства существительных посредством тематических суффиксов ĭ, ŏ, ŭ, а (> ь, ъ)» [8, с. 286], именно поэтому подобные образования
имели в своей структуре иногда приставочную, корневую, суффиксальную и флективную морфемы. Вслед за Г. А. Николаевым мы полностью разделяем мнение А. В. Десницкой, считавшей, что многие из подобных образований «могут быть
сравнительно нового происхождения. Но как тип, это словообразование имеет очень большую древность, соответствуя
аналогичным построения древнегреческого и санскритского языков и уходя своими корнями в далекие эпохи выработки
категории имени и глагола» [1, с. 14].
Понятие нулевой аффиксации, а также близкое ему по сути понятие нулевой морфемы представляются нереальными
не только в историческом, но и в теоретическом аспекте.
Нулевая морфема, или нулевой аффикс, – «отсутствие аффикса в какой-либо форме, противопоставляемое положительно выраженным аффиксом в других формах той же парадигмы» [6, с. 213].
Изначальное противоречие заложено в самом термине, в котором атрибут «нулевой» по своему исконному значению
абсолютно синонимичен определению «отсутствующий». Другими словами, термин «нулевой аффикс (морфема)» по семантике составляющих компонентов идентичен термину «отсутствующий аффикс (морфема)». Однако в этом случае трудно определить, что же обозначает термин: материально не выраженную субстанцию или отсутствие всякой субстанции.
В. И. Теркулов в своих заметках «К вопросу о нулевой флексии» считает также, что данное понятие противоречит
теории знака. Как известно, знак – это «материально-идеальное образование…, репрезентирующее предмет, свойство,
отношение к действительности» [3, с. 67]. «Это предполагает, что план выражения знака является элементом, субституирующим реальность, причем эта способность к субституции и есть сущность знака. Если же у знака нет плана выражения,
то отсутствует и способность к субституции, а, следовательно – отсутствует и сам знак» [7, с. 353-354]. Это значит, что,
являясь абстрактной единицей, морфема существует всегда, воплощаясь в алломорфах, которые могут быть материально
выражены либо материально не выражены, что, впрочем, не делает ущербными структуру и значение слова.
Изложенные факты необходимо учитывать, исследуя состав этимолого-словообразовательного гнезда; способы образования слов в этимолого-словообразовательном гнезде, а также их морфемный состав. Следовательно, термины «нулевая
аффиксация», «нулевой аффикс (морфема)» являются неуместными в данном случае (исследовании) как не отвечающие
действительности.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) любое этимолого-словообразовательное гнездо включает ограниченное количество способов словообразования (деривацию, морфонологическое – аблаутарное – словообразование, а
также требует дополнительной информации об образовании наречий); 2) одновременное прибавление двух или нескольких формантов к производящей основе невозможно в рамках данного гнезда; 3) в основе исследуемого гнезда для имен,
соотносительных с глаголами, лежат словообразовательные связи праиндоевропейского, праславянского, древнерусского
и собственно современного русского языка; 4) термин «нулевая аффиксация» является неуместным в данном исследовании как не отвечающий лингвистической реальности.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Здійснено огляд сучасної методології та методів наукового дослідження. Виокремленні головні методи, принципи та підходи аналізу англійської геодезичної термінології. Частково наведені результати структурно-семантичного вивчення досліджуваної терміносистеми.
Ключові слова: методологія, метод, аналіз, принцип, підхід, геодезична термінологія, термін.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Осуществлен обзор современной методологии и методов научного исследования. Выделении главные методы,
принципы и подходы анализа английского геодезической терминологии. Частично приведены результаты структурно-семантического изучения исследуемой терминосистемы.
Ключевые слова: методология, метод, анализ, принцип, подход, геодезическая терминология, термин.
METHODOLOGICAL BASES OF ENGLISH GEODETIC TERMINOLOGY STUDY
The article presents an overview of modern methods and techniques of scientific research. The main methods, principles
and approaches of English geodetic terminology analysis are singled out. Terminology under study, is actively developing
nowadays, that`s why it`s very important to analyze methology of its terminological units study. In general methology of scientific research includes scientific principles and methods, used for the study of specific scientific branch. Method is the mode
of cognitive and research activities, conducted by the scientist with an aim of analyzing phenomena and peculiarities of a
specific scientific object. Principles of study are the central concept and the main idea of scientific research. English geodetic
terminology is studied with the help of systematical approach, structural and morphemic analysis, etymological analysis,
method of lexical and semantic fields modeling, integrated approach, method of componential analysis of meaning. Structural
and morphological approach is the key one in determining the main processes of English geodetic terms formation, which
include morphological and no morphological ways of term-building. As a result of quantitative calculations we come to a
conclusion that one-word terms are the least numeral among geodetic terms, though very productive ones, the next in from
the quantitative point of view come compound words and terminological word combinations proved to be the most numerous
within the studied English geodetic terminology.
Key words: methodology, method, analysis, principle, approach, geodesic terminology, term.

Постановка проблеми. Чимало сучасних лінгвістичних досліджень спрямовані на вивчення фахових мов та галузевих
термінологій, що зумовлене передусім швидким темпом розвитку науки, а також частим проникненням наукової лексики у
різні сфери суспільного життя. Англійська геодезична термінологія, яку ми аналізуємо на сьогодні активно розвивається, збагачуючи свій термінологічний апарат, важливим моментом при її вивченні є методологія дослідження термінологічних одиниць, яка є невід’ємною у процесах їх пізнання та аналізу.
Мета статті – осмислення теоретичних та методологічних засад вивчення англійської геодезичної термінології, а також визначення головних методів та принципів дослідження термінології, що аналізується.
Об’єктом дослідження є англійська геодезична терміносистема.
Предмет вивчення – методика та методи наукового дослідження, які застосовуються при аналізі та описі термінів
геодезії.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретико-експерементальні пошуки вивчення методології досліджень зустрічаємо у
роботах вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: В. Д. Бабкіна, Л. М. Васильєвої, А. Є. Карлінського, З. І. Комарової,
О. В. Кустовської, Ю. С. Степанова, О. О. Селіванової, Н. Н. Тарасова та інших. Предметом методології є вивчення тих
методів, засобів та прийомів, за допомогою яких набуваються та обґрунтовуються нові знання в науці.
Як зазначає О. О. Селіванова методологія дослідження – це дослідницькі принципи та способи аналізу конкретної науки [7, с. 344]. З. І. Комарова розглядає методологію як це загальну теорія метода, основною функцією якого є внутрішня
організація і регулювання процесу пізнання чи практичного перетворення того чи іншого об’єкта, тобто метод зводиться
до сукупності визначених правил, прийомів, способів, а також норм пізнання та діяльності. Якщо він правильний, то
дозволяє економити сили та час рухаючись до своєї мети коротиш шляхом. Погоджуючись із думкою відомих світових
науковців Ф. Беконом та Р. Декартом, зазначимо, що істинний метод служить своєрідним компасом, відповідно до якого
суб’єкт пізнання прокладає свій шлях і який дозволяє уникати помилок [4, с. 219].
Опрацьовуючи теоретичні праці сучасних лінгвістів, присвячені проблемам дослідження галузевих терміносистем та
їх термінологічного апарату, ми виокремили низку методів та наукових підходів, які стосуються опису термінів. Важливим
у даному випадку є правильне розуміння таких понять як метод, методологія, аналіз, науковий підхід, принцип.
Центральним практично у кожному науковому дослідженні виступає такий метод наукового дослідження як аналіз,
який полягає у тому, що предмет, який вивчається у думці чи на практиці поділяється на складові компоненти (ознаки, характеристики, відношення), кожен з яких згодом досліджується окремо як частина цілого для того, щоб виділені в процесі
аналізу елементи були об’єднані за допомогою іншого прийому – синтезу. Таким чином аналіз та синтез тісно пов’язані
між собою [4, с. 245].
Принцип (від лат. – основа) – центральне поняття, логічне вираження пізнання, основна ідея, що пронизує систему
знань і встановлює субординацію цього знання. До загальнонаукових принципів дослідження слід віднести: історичний,
термінологічний, порівняльний, структурний, принцип моделювання та інші.
Термінологічний принцип, який є одним із ключових у нашому дослідженні передбачає вивчення геодезичних термінів
та позначуваних ними понять, розробку та уточнення змісту і обсягу понять, а також встановлення взаємозв’язку між поняттями, що значною мірою досягається за допомогою методу термінологічного аналізу.
Важливе місце у дослідженні займає також системний підхід (аналіз), сутність його полягає у комплексному досліджені великих і складних об’єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усік елементів і частин. Система – це цілісність, яка становить єдність закономірно розташованих і взаємопов’язаних частин. Англійська геодезична термінологія – це добре організована та структурована сукупність термінів, які пов’язані між собою на
різних рівнях та які взаємодіють з термінологічними одиницями інших галузевих термінологій, а також загальномовними
лексемами, саме тому її вивчення передбачає застосування системного підходу у дослідженні.
© Ю. І. Грибіник, 2015
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Наступний метод, яким ми послуговуємось – це структурний метод, який являє собою систему методик і прийомів,
які служать для вивчення мови як цілісного структурно-системного ієрархічного утворення, яке дозволяє виявляти закономірності структурної організації мови (у нашому випадку геодезичної термінології) і класифікацію її елементів. Головна
ціль метода – пізнання мови як цілісної системи, яка функціонує, елементи і частини якої співвідносяться і зв’язані між
собою строгою системою мовних відносин. Структурний метод служить пізнанню внутрішньої організації мови і являє собою метод синхронного аналізу мовних явищ як варіантів складників цілісної системи мови – інваріантів, які перебувають
у жорстко детермінованій внутрішній ієрархії відносин [7, с. 587].
З метою всебічного аналізу особливостей творення термінологічного апарату англійської геодезичної термінології,
значна увага у нашому дослідженні приділяється морфемному аналізу, який пов’язаний із вивченням методів словотвору,
виділенням основи слова, а також формотворчих та осново творчих афіксів, шляхом послідовного зіставлення похідних і
твірних основ у словотвірному ланцюжку [7, с. 396].
Етимологічний аналіз, який також займає чільне місце у нашій роботі – це комплекс методів, методик і прийомів аналізу, спрямованих на виявлення походження і початкового значення слів з метою вивчення джерел і процесів формування
словникового складу мови, а також складання етимологічних словників [4, с. 596]. Об’єктом такого аналізу у нашому дослідженні виступають запозичення. Прийом аналізу запозичень полягає в тому, що запозичена лексика виділяється нами
в окрему групу і докладно вивчається.
Для опису внутрішніх і зовнішніх зв’язків об’єкта наукового дослідження суттєве значення має метод моделювання,
при аналізі англійської геодезичної терміносистеми ми звертаємось до методу польового моделювання, який відповідно
до О. О. Селіванової, є представленням у вигляді спрощеної гіпотетичної абстрактної схеми сукупності мовних засобів
одного чи всіх мовних рівнів, об’єднаної спільним змістом, формою, способом творення, функцією, а також опис структури та складників цієї моделі. Модель поля характеризується наявністю ядра (центра, домінанти), яке містить найбільшу
спеціалізованість щодо вираження значення і периферії, якій притаманний послаблений зміст, нерегулярність форми, імпліцитність, аномальність та асистемність. Елементи периферії одного поля можуть бути наявними у периферії інших полів
або залежно від ситуації набувати їх значень [7, с. 337].
Методика комплексного аналізу значення, яка включає як структурний так і морфологічний аналіз значення є вагомою
при вивченні таких семантичних процесів, які мають місце у геодезичній термінології як: полісемія, омонімія, антонімія,
синонімія та геперо-гіпонімія. Крім того важливим у процесі семантичного дослідження виступає метод компонентного
аналізу, який сьогодні активно використовується для визначення ієрархії сем, тому він також є актуальним для нашого
дослідження. Вслід за Б. Потьє, В. Г. Гак виділяє наступну ієрархію сем: архісема (категоріальна сема) – загальна сема
родового характеру; диференційні семи видового характеру; потенційні семи [4, с. 435].
У нашому дослідженні можна виділити передусім чотири загальних етапи: 1) підготовчий, який передбачає вибір теми
дослідження, складання плану, підбір та вивчення наукової літератури по темі, формування понятійно-термінологічного
апарата дослідження; 2) основний, який полягає у визначенні предмету та об’єкту дослідження, його проблематики та
актуальності, а також формулювання мети та постановка головних завдань; 3) практичний – проведення безпосереднього
дослідження із наведенням відповідних прикладів, схем та таблиць; 4) підсумковий – підведення підсумків та розкриття
результатів дослідження.
Бурхливий розвиток сучасної науки зумовлює виникнення нових термінологічних одиниць з метою називання нових
об’єктів чи процесів, що безпосередньо стосується поповнення термінологічного апарату будь-якої терміносистеми, зокрема геодезичної. Структурно-морфологічний підхід до вивчення лексичного складу галузі дозволяє нам окреслити загальну класифікаційну схему процесів термінотворення, яка лежить в основі нашого дослідження і включає:
I. Морфологічні способи термінотворення: суфіксація; префіксація; префіксально-суфіксальний спосіб; словоскладання; скорочення слів та абревіація; конверсія;
II. Неморфологічні (семантичні) способи термінотворення: термінологізація загальновживаного значення слова; звуження та розширення значення загальновживаного слова; метафоризація значення загальновживаного слова; метонімічне
перенесення значення загальновживаного слова; запозичення іноземних лексем та терміноелементів.
Крім того проаналізувавши особливості структурної організації англійської геодезичної терміносистеми ми поділяємо
досліджувані термінологічні на три загальні групи:
1) терміни слова: area, belt, density, layer, location, mark, site, strip, trace;
2) терміни-композити: backlight, high-latitudional, large-scale, single-measured, snapshot, zero-gravity;
3) терміни-словосполучення (ТС): average refraction, metrological polygon, indirect gravitational effect, circle of equal
azimuths [6].
Докладний аналіз вищезгаданих груп геодезичних термінів передбачає визначення ступеня їх продуктивності та кількісного співвіднесення. У результаті проведених кількісних підрахунків приходимо до висновку, що терміни-однослови є
найменш чисельними за кількістю (7%), проте доволі продуктивними, адже вони вживаються не тільки самостійно, але і
входять у склад термінів-композитів та ТС. Терміни складні слова (8%) є також значно меншими у кількісному відношенні
порівняно із ТС (85%).
Стадія методологічного моделювання лексико-семантичних полів досліджуваної термінології займає чільне місце у
нашій роботі і передбачає докладний семантичний аналіз термінологічних одиниць, які вивчаються з метою виокремлення
найважливіших лексико-семантичних полів, а також визначення термінів, які займають у них центральні та периферійні
місця, що і було здійснено у нашому дослідженні. У результаті проведеної роботи ми виокремили 12 найбільших лексикосемантичних полів, а також виділили у їх складі менші структурні одиниці, тобто лексико-семантичні групи та лексикосемантичні підгрупи термінів.
Методика комплексного аналізу значення, з метою виявлення спільних та відмінних ознак, передбачає його структурний та морфологічний аналіз, який здійснювався нами на основі словникових дефініцій.
Компонентний аналіз значення, який є також доволі вагомим для дослідження процесів гіперо-гіпонімії серед термінів
геодезії, Ю. Найда називає процедурою вертикально-горизонтального аналізу, так як вона передбачає аналіз значення у
двох параметрах: 1) вертикальному – коли порівнюються значення, які належать до різних рівнів ієрархії родо-видових
відносин; 2) горизонтальному – коли порівнюються значення одного і того ж рівня ієрархії. Процедура такого аналізу
складається із 5 етапів:
Перший – знаходження гіпероніма слова (наприклад для терміна field (поле, місцевість гіперонімом є area of land (ділянка землі);
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Другий – підбір гіпонімів даного слова (у нашому випадку назв конкретних полів: angular field (кутове поле), apparent
field (видиме поле), magnetic field (магнiтне поле) vector field (векторне поле) та інші);
Третій – аналіз одиниць того ж самого ієрархічного рівня до якого належить дане слово (наприклад антонімів та синонімів (у випадку досліджуваного терміну field знаходимо синонімічні одиниці серед його гіпонімів, а саме: viewing
field=visual field=field of view (поле зору) Earth gravitational field=Earth gravity field=Earth`s gravitational field=gravit field of
the Earth, terrestrial gravitational field (гравітаційне поле землі),;
Четвертий – головний на якому складається список мінімальних діагностичних компонентів (сем), які групуються у
певні блоки для термінологічної одиниці field головними є такі компоненти: a piece of land (частина землі); an area that
is rich in minerals or other natural resources (родовище); the area within which an object may be observed with a telescope,
microscope, etc (поле (зору).
Пятий – факультативний, полягає у формулюванні дефініції слова, на основі виділених ознак [4, с. 434].
Отже, на сучасному етапі лінгвістичних термінологічних досліджень виникає потреба у використанні комбінованої
методики, яка б поєднувала різні методи аналізу термінів, з метою їх детального опису, структурування та класифікації,
яка і була використана у нашому дослідженні, що можна побачити на малюнку1.

Основні методи аналізу англійської геодезичної терміносистеми

Системний аналіз
Метод польового моделювання

Структурний
Морфемний
метод
аналіз
Метод комплексного
аналізу значення

Етимологічний
аналіз
Метод компонентного
аналізу значення

Малюнок 1. Основні методи аналізу англійської геодезичної терміносистеми
Перспективою подальшого дослідження є більш детальний аналіз основних етапів дослідження англійської геодезичної терміносистеми.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ
Стаття присвячена стислому огляду моделей, які слугують продукуючим матеріалом для нових лексичних одиниць англійської мови. Найпоширенішими є: модель створення слів із використанням продуктивних афіксів, модель
лексичних новостворень за аналогією та модель трансформації лексем в складне лексичне ціле.
Ключові слова: лексична одиниця, модель словотворення, продуктивний афікс, утворення за аналогією, трансформація, фразеологічна деривація, атрибутивні конструкції із внутрішньою предикацією, складні слова, складні
прикметники.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ словотворча структура англійської лексики
Статья посвящена краткому описанию некоторых моделей словообразования английского языка. Среди наиболее распространенных авторы отмечают следующие: новообразования с помощью продуктивных аффиксов, модель
мотивированных смысловых образований по аналогии, модель трансформации единиц одного уровня в единицы другого.
Ключевые слова: лексическая единица, модель словообразования, продуктивный аффикс, образования по аналогии, трансформация, фразеологическая деривация, атрибутивные конструкции с внутренней предикацией, сложные
слова, сложные прилагательные.
SOME ASPECTS OF derivational structure English vocabulary
The paper is devoted to the brief survey of word formation models in modern English. The authors pay attention to the
influence of syntactic relations on the word formation models. The creation of a new word may be caused by both the necessity
to widen the semantic sphere and the creation of a new syntactic function. As a result, a new word satisfies the need to denominate some new events or items. Considering the fact that language is a developing system the authors carry out their analysis
proving that the new words introduction is the logical embodiment of any language functioning. The most widely-spread
models of word creation are: a) word formations with productive prefixes (super-, mega-, megalo-, hyper-, maxi-, macro-,
arch-, micro-), highly productive suffix -er), b) models with motivated semantic denominations on the analogy. Its base may
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be any morphological stem, c) the model of transformation of the components of one level into the other: the transformation
of a word combination into compound word.
As the introduction of a new word or word combination demands their detailed discussion and analysis the authors
believe that the research devoted to the detection the models` functions, semantic fillings, word combinations peculiarities,
pragmatic features, specification of their translation methods will become promising and important.
Key words: lexeme, model of word formation, productive affix, formations on the analogy, transformation, parasitological
derivation, attributive constructions with inner predication, compound words/ compound adjectives.

Изучение тенденций развития английского языка как языка международного значения было и остается в кругу научных интересов многих ученых. Исследователи обращают внимание на специфику влияния синтаксических отношений
на словообразовательные модели. Потребностью в создании новой лексемы может быть как необходимость расширения
семантического поля, так и создания новой синтаксической функции, напр.: a great arranger (can arrange everything), do
some telephoning (to telephone) и т.д. [4, с. 180].
Модели, функционирующие в сфере синтаксического и семантического словообразования, удовлетворяют общественные потребности в обозначении новых понятий, явлений. Они – наиболее продуктивны и употребительны в современном
английском словообразовании, и служат одним из средств для синтаксической организации текста подобно порядку слов,
их сочетаемости и функции в предложении.
Целью статьи является краткое рассмотрение моделей, которые наиболее характерны для образования новых лексических единиц английского языка, напр., создание производных слов с помощью производных префиксов super-, mega-,
megalo-, hyper-, maxi-, macro-, arch-, micro-, высокопродуктивного суффикса -er, мотивированных смысловых образований
по аналогии, трансформации словосочетания в сложное слово.
Одной из наиболее актуальных в системе словообразования английского языка остается модель образования производных лексем. В процессе деривации форманты производных слов (с их спецификой словообразующих морфем) представляют различные составные производной лексической единицы [6, с. 4].
Среди наиболее распространенных деривационных аффиксов отдельный интерес представляют обозначающие величину (super-, mega-, megalo-, hyper-, maxi-, macro-, arch –, micro-), напр.:
super- в значении «чего-то первоклассного или очень большого размера», напр.: superstar, superman, super fund [фин.,
страх., сокр. от superannuation fund / pension fund – О. П.]. Эта приставка довольно продуктивна и с номинативным компонентом superpundit в значении «супер-специалист, мастер своего дела, эксперт высшего класса», и с адъективным компонентом super-rich / non-super-/rich;
mega- в значении «10 в шестой степени; очень, в высшей степени; выдающийся, отличный», напр.: megaseller / megaselling (Syn.: big ticket sales), megabrand, megabuck, megamarket, megamarketing. Эта приставка может определять возможности в сочитании с основой-прилагательным, напр.: a citadel for the mega-rich (невзирая на наличие синонима с аффиксом
-super-rich);
megalo- в сложных словах означает «большой». Преимущественно используется в сфере медицины, напр.: megalomania,
megaloscope, megalospore;
hyper- как лексема имеет значения «энергичный человек»; рекл., сленг «гиперболист (человек (часто журналист, публицист), который восхваляет, активно продвигает что- или кого-либо, используя сомнительные, пускающие пыль в глаза
аргументы)». Как словообразующий аффикс hyper- сохраняет сему «сверх, чересчюр», напр., hyperactive, hyper-model,
hyper/hypothermia blanket, hyperadiposis / hyperadiposity, hyperalimentation;
maxi- указывает на «большую величину, длину (до щиколотки); чаще по отношению к одежде», напр.: maxidress,
maxicoat, maxiskirt. Приставка может быть продуктивной и в совершенно других случаях, напр.: maxi-taxi, maxi-sculpture;
macro- как компонент сложных слов обозначает «большой; необыкновенно большого размера; длинный», напр.:
macrocardia, macrocarpous;
arch- в значении «главный, старший; отъявленный, самый большой; первый, первоначальный», напр.: archbishop,
archenemy, archrival, arch-founder, archcriminal, archconservatives;
micro- в значении «сверхмалый», напр.: microfinance. Продуктивен с номинативными основами, напр.: microfight,
biggest microlender, microentrepreneurs, micro-lending revolution.
Следует отметить, что производительность деривационных аффиксов, являясь достаточно относительной и нестатичной характеристикой, на которую непосредственно влияют различные языковые и внеязыковые факторы, может измениться в процессе развития языка. Одни лексемы, будучи в определенное время развития английского языка независимыми
словами, принимают на себя роль аффикса, другие, всегда функционирующие как суффиксы или приставки, могли изменить свои потенциальные возможности как словообразовательные элементы. Ярчайшим примером может служить глаголообразующий суффикс древнеанглийского языка -en (напр., darken), который функционирует и до сегодня.
Общие наблюдения свидетельствуют о ряде интересных явлений деривации, которые требуют больше внимания для
своего описания и классификации, чем может предоставить данная статья, напр.:
использование прилагательного сyber – «относящийся к компьютерам, информационным технологиям, интернету»:
cyber age – век компьютеров, век информатики; (ср. сокращение cyber от существительного cybernetics кибернетика) в
качестве словообразующего аффикса cyber-: cyber-espionage, cyberspies, cyber-warfare, cyber-test-range и проч.;
возросшая продуктивность аффикса pro- в первой функции образует слова со значением «сторонник» (вторая его функция – образование слов со значением «заместитель»: proconsul – проконсул) ввиду возросшей неформальности английской речи и отражения этого явления в языке: pro-everything; pro-business, pro-environment, pro-workers, pro-choice (prochoice demonstration) – выступающий против запрещения абортов;
широкое использование в настоящее время аффикса -ish в системе словопроизводства. Одной его функцией всегда являлось обозначение приблизительного возраста или времени в неофициальной речи (she was fiftyish; I’ll call you tomorrow.
Noon-ish.). Вторая его функция – деривационная модель включает существительное как основу, в том числе имя собственное – по-видимому, дает больше возможностей для словопроизводства: она образует прилагательные со значением
«имеющий свойства или качества другого лица или предмета», напр.: Dickensish; in a kafka-ish nightmare; The restaurant
looked rather fast-foodish.
Высокопродуктивною является модель, которая с одинаковой легкостью используется в различных лексико-стилистических слоях – модель с суффиксом -er, напр.: giver, party-giver, preschooler, joiner, smart dresser и т. д. Такая модель не только легка в образовании, но и образует дериваты, и входит в различные словосочетания (noticer, shelf-fixer, bestsellerdom,
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quiet descender of stairs, careful saver of money, сaver, spelunker, potholer, space- waker, pace-maker, peace-keeper, left-winger,
body-builder, gamekeeper). Именно она служит базой развития окказиональных образований и новых мотивированных
значений: barkeeper, bodybuilder, diner-out.
Отметим, что некоторым из этих и подобным структурам свойственны экспрессивность, эмоциональная оценка или способность синтаксической организации текста, хотя они могут не быть отраженными в словарях и не входить в кодифицированную лексику современного английского языка, не являются образованиями языкового плана (напр., caller-in, turner-out).
Отметим, что модели N+er характерна широкая валентность. В ее мотивирующей основе может быть: глагол (attender,
sweetener, searcher, day-dreamer); существительное (roomer, weekender); прилагательное (foreigner, stranger); либо другие
основы (middle-of-the-roader, six-footer, wrong-doer, well-wisher).
Широкие возможности словообразования имеет модель мотивированных смысловых образований по аналогии, напр.:
goer – тот, кто ходит в/на/по/…, завсегдатай (frequent customer, frequenter; habitué): theatre-goer, play-goer, museum-goer, и:
beach-goer, bar-goer, club-goer, market-goer, restaurant-goer; watcher – наблюдатель, эксперт, сиделка (у постели больного),
bird-watcher – тот, кто любит наблюдать за птицами и: word-watcher – тот, кто любит анализировать слова; turkey-watcher
– тот, кто следит, как жарится индюшка; terrorism-watchers – эксперты в области терроризма; dweller – жилец, житель;
обитатель; city dweller – горожанин, городской житель; country dweller = rural dweller – сельский житель; slum dweller –
обитатель трущобного района; shanty dweller – житель стихийно заселенного района и: pavement-dwellers – бездомные.
Выделенные слова пока не зарегистрированы словарями и возникли либо как для более четкого и экономного называния
явления, либо как более яркий синоним (ср. pavement-dwellers = homeless).
Данные лексические формы – свободные образования в потоке речи, напр.: poll watcher – наблюдатель за правильностью
проведения выборов; middle-of-the-line merchandise – добротный товар; товар среднего качества; plumbite sweetener – установка для докторской очистки бензина; сircle rider – едущий по кольцевой линии метро; lap-sitter – сидящий на коленях.
Отметим, что в таких случаях продуктивной может оказаться любая морфологическая основа, напр.: America-firster –
ура-патриот, образование по аналогии от числительного, которому синтагматически предшествует географическое название – Asia-firster (сторонник активной политики в Азии; tea-partier – участник беспорядков, оппозиционер («tea-partiers
claim a million or so»), что произошло от словосочетания tea party (от основного значения – ист. «Бостонское чаепитие»:
званый чай, общество, приглашённое на чай; беспорядок; сборище, на котором курят марихуану) [2, с. 85].
Так же, по аналогии с глаголом hijack возник глагол seajack – «угонять морские суда, заниматься пиратством»; с
alcoholic и workaholic – bookaholic – «человек, всецело отдающийся чтению книг», golfаholic – «человек, страстно увлекающийся игрой в гольф», spendaholic – «человек, одержимый страстью тратить деньги», где компонент -holic получил
значение «человек, одержимый чем-либо, пристрастный к чему-либо». Американизм user-friendly послужил аналогичной
основой для прилагательных farmer-friendly, nature-friendly, environment-friendly. По аналогии с dining out возникло dieting
out. По аналогии с marathon, которое искусственно разложено на части и из неделимого ранее слова выделен (a)thon как
словообразовательный формант (со значением «длительности, протяженности во времени») образовано далее walkathon
– «метод обеспечения поддержки на выборах или проведения общественной кампании путем обхода избирателей по домашним адресам»; а также другие окказиональные структуры, не отраженные пока в интернет-словарях: danceathon –
«танцевальный марафон», readathon – «длительное чтение библии», beerathon – «соревнование по количеству выпитого
пива»: moviethon – «непрерывный показ фильмов», pianothon – «продолжительный по времени фортепианный концерт».
Интересны наблюдения над приставкой -ful, образующей существительные со значением «количества, соответствующего данной емкости» (capful – «полная шапка чего-либо», bucketful – «ведро чего-либо»), когда по аналогии с такими
дериватами (handful – «пригоршня; горсть, малое количество» (a handful of people were in the pub); в переносном значении
– «человек или группа людей, которой трудно управлять» (the kids could be such a handful); lungful – «глубокий вздох» (a
lungful of smoke) ситуативно образуется по аналогии новое слово noseful, не отмеченное словарями в силу его окказиональности: inhaled a noseful of benzene. Образованное по аналогии окказиональное существительное misery-go-round, являющееся своеобразным антонимом лексемы merry-go-round, раскрывает свой семантический облик вследствие своеобразия
структуры, хотя и не регистрируется словарями: сплошные неудачи, «карусель неудач».
Заметим, что английскому языку характерна модель трансформации единиц одного уровня в единицы другого, напр.,
трансформации словосочетания (синтаксической единицы) в сложное слово (лексическую единицу) [3, с. 82], причем среди них есть как сложные слова, образованные от словосочетания в его обычной форме (cat’s eye – «световозвращатель, катафот»; put-you-up – «диван или кушетка, конвертируемые в кровать»), так и сложные слова, образованные в результате деформации словосочетания, морфологизации его отдельных компонентов (trigger-happy – «легкомысленный в обращении
с оружием; всегда готовый схватиться за оружие; агрессивный, безответственный»; trickle-irrigate – «экономно орошать»).
Исследователи отмечают, что атрибут и ядро сложного слова, совместно выражая сигнификат, сливаются в одно семантическое целое: flypaper – «липкая бумага (ловушка для мух)»; beeline – «прямая линия; кратчайшее расстояние между
двумя точками», red-eye – «самогон»), и, таким образом, словосочетание обозначает понятие раздельно, а слово – глобально [там же].
Сложные прилагательные характерны более устной форме английского языка и газетному стилю. Они в основном
представлены словообразованиями с дефисом, соединяющим их компоненты, напр.: hit-and-run tactics – «тактика внезапных быстрых нападений (булавочных уколов)»; stay-at-home soldier – «солдат, отсиживающийся в тылу»; reach-medown clothes – «готовое платье; поношенная одежда»; go-to-meeting clothes – «праздничная, лучшая одежда»; epoch-making
discovery – «значительное, эпохальное открытие» (syn.: epochal); foreign-policy thinking – «внешнеполитическое мышление»; foreign-sounding voices – «голоса иностранцев, голоса людей, говорящих на незнакомом языке», non-Hollywood face
– «чужое, не характерное для Голливуда лицо, лицо человека не из Голливуда».
Поскольку средой образования таких сложных прилагательных в большинстве случаев является разговорная речь, по
этому констатируем частое наличие синонимии (коннотативной, ситуативной, стилистической) не только с «обычными»
однокорневыми лексемами, но и с такими же сложными прилагательными сходной компонентной структуры, напр.: This
is not simply mind-boggling (невероятный, потрясающий, удивительный, ошеломляющий, поразительный, syn.: incredible,
unbelievable), it is mould-breaking (нешаблонный, нарушающий общее представление, мнение).
Разговорная речь является очень продуктивной средой и для словообразования на основе фразеологических единиц,
получившего в ряде работ терминологическое обозначение «фразеологическая деривация» – образование новых слов, новых значений слов и производных слов от фразеологических единиц в целом или от их стержневых компонентов. Причем
интересна двунаправленность процесса: образование словосочетаний и противоположный процесс – их редукция в слова.
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Обогащение лексического состава языка и выявление деривационно активных фразеологизмов как источника возникновения сложных лексических инноваций: foot-draggers от to drag the foot (фразеологизм – тянуть, медлить) и foot-dragging
(задерживание, задержка, запаздывание, растягивание, торможение. Syn.: delay, hold-up): What point is there cutting back on
our own emissions, the foot-draggers ask, if our efforts are obscured by a vast and growing cloud of pollution from China?; pickyour-own = pick your own; p-y-o, PYO – «система продажи урожая, когда покупатель сам собирает необходимый ему объём
(овощей, фруктов, ягод и т.п.)», pick-your-own farm – «ферма, где за оплату можно самостоятельно собирать урожай».
Обычно множество фразем возникает на основании лексикализации глагольных атрибутивных сочетаний с определяемыми существительными, как, например, do-nothing (бездействие): the government’s do-nothing approach, this do-nothing
situation; go-as-you-please (не связанный правилами и ограничениями): go-as-you-please freedom.
Вообще глагольные элементы легко вступают в различные связи в синтагматике английской речи: grab-handle поручень (у входа в автобус, троллейбус и т.п.) grab-all – «сумка для ношения всякой всячины (мелких вещей); жадный человек,
хапуга (человек, который все время пытается что-нибудь ухватить, украсть», syn.: thief, scrounger).
Внутренняя валентность подобных отглагольных композит свидетельствует не только о семантико-стилистическом,
но и о словообразовательном потенциале первого компонента: pinch hit (замена) –> derivatives: pinch-hits, pinch-hitting,
pinch-hitter. (In school today we had a pinch-hitter. Our teacher was sick – Наш учитель заболел, и его замещал другой). Появление в английском языке новых фразеологических единиц, а также образование новых слов на почве фразеологических
единиц – свидетельство развития и жизнеспособности фразеологического состава. В ряде случаев дериваты по сравнению
с базисными фраземами приобретают новые семантические и грамматические свойства. Деривационно активные фразеологизмы являются одним из способов обогащения словаря.
Часто встречаются в современном английском языке окказиональные структурно-семантические препозитивные
атрибутивные конструкции с внутренней предикацией, напр.: a may-be-I-can-serve-mankind-better-if-I-were-a-greatthinker complex. Они носят непостоянный характер, выступают в качестве эпитета особой структуры и используются в
газетном стиле, поэтической речи, являясь в большинстве случаев продуктом индивидуального словотворчества автора,
напр.: Hamilton is a small-town-become-city which retained gracious residential areas and beautiful park; The coastline offering
get-away-from-it-all peace; Others prefer the one-size-fits-all version of the faith that emphasises the unity of all Muslims. Интересным примером могут послужить строки стихотворения Розмари Гарленд Summer-time: Summer’s the play-by-the-stream
time, Roll-in the-meadow-and-dream time, Lie-on-your-back-and-chew-grass time, Watch-butterflies-as-they-pass time, Try-andpick-daisies-with-toes time, Playing-where-nobody-knows time.
Такие атрибутивные комплексы строятся не по моделям словообразования, а по коммуникативным моделям предложений. Для раскрытия информативного содержания таких семантико-синтаксических единств, подчиняющихся законам
словотворчества в английском языке, в текст перевода вводятся дополнительные слова или производятся морфологические замены (on a pay-as-you-go basis – на основе немедленной оплаты расходов), используется описательный перевод или
переводческий комментарий (Russia’s president-turned-prime-minister).
Современный этап развития английского языка характеризуется бурным образованием новых слов из многообразия
компонентов различного происхождения и различных ассоциаций. Часто эти ассоциации прозрачны не только для носителей английского языка, но во многих случаях требуют фоновых знаний для перевода, т.к. на начальных этапах своего появления не отражаются в словарях, иногда, в силу своей окказиональности, вообще не замечаются лексикографами. Основные
составляющие компоненты характеризуются богатством морфолого-синтаксической структуры, напр.: post-Gordon Brown
government, battle between Blairites and Brownites, fifth-biggest user of wind turbines, wealth-creating policy, new cutting-edge
jobs, vest-pocket beaches, dirt-poor people, eye-watering fees, not-so-hot property, limousine-buying millionaires, cliff-hanging
thriller, off-the-shoulder dress, hard-to-interpret series, tight-fisted state-pension system, after-hours service, government-backed
candidate, rain-soaked streets, reed-thin women, globe-trekking tourists, never-to-be-forgotten experience и многие другие, чьи
морфолого-синтаксические и частотные модели ждут своей классификации.
Особенно интересны случаи использования и перевода сложных окказиональных двух- и более компонентных атрибутивных структур с глагольным компонентом: a sleeves-rolled up urgency; a much-travelled person, tried-and-trusted route;
tried-and-true technology, а также словообразование и синтагматика глагольных композит типа: Everyone was shoulderpunching one another.
Многие исследователи не относят к системе словообразования сокращения: ad = advertisement, demo = demonstration,
telly = television set; croc =crocodile, hools =hooligans (oдним из наиболее распространенных видов сокращений является
сокращение по начальным буквам, или аббревиация (IT, DVD).); конечные усечения типа app (application), doc (document);
специфически английский подвид сокращений – полусокращения, т.е. комбинации акронима (слова, составленного из начальных элементов словосочетания) одного члена словосочетания с полной основой другого [1, с. 38]: 3D graphics, Xbox;
телескопических слов (семантическая конденсация – использование не основы слова, а его произвольного фрагмента, иногда
совпадающего с основой по объему) и аналогичных сращений: swaption – свопцион; telemarketing – практика продаж по
телефону и других словообразований. Независимо от статуса этих методов и процессов (признание или непризнание их вхождения в систему деривации или словосложения), они являються продуктивним способом пополнения английского словаря,
частотность, синхронические характеристики и степень продуктивности заслуживают более полного и системного описания.
Учитывая тот факт, что язык – это система, которая постоянно развивается и на которую постоянно воздействуют
различные факторы, можем утверждать, что появление новых лексических единиц – закономерное явление усовершенствования и функционирования любого живого языка.
Поскольку появление новых слов и словосочетаний требует их всестороннего анализа, то перспективными в будущем
могут быть исследования, нацеленные на определение их лингвистического статуса, семантического наполнения, словообразовательных особенностей, прагматических характеристик, особенностей перевода, а также создания новообразований
не только в лексической, но и фразеологической параметризации.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРФОРМАТИВНОГО АКТУ ПОБАЖАННЯ
У статті досліджено лінгвальні та екстралінгвальні параметри перформативного мовленнєвого акту побажання в українській мові. Визначено особливості побажання серед інших експресивних актів. Виокремлено типову
й нетипові перформативні форми акту побажання, синтаксичні конструкції, у яких він реалізується. Зазначено
інтенсифікатори й конкретизатори, які вживаються в актах побажання.
Ключові слова: перформатив, мовленнєвий акт, побажання, конкретизатор, інтенсифікатор.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРФОРМАТИВНОГО
АКТА ПОЖЕЛАНИЯ
В статье представлены лингвистические и экстралингвистические параметры перформативного речевого акта
пожелания в украинском языке. Определены особенности пожелания среди других экспрессивных актов. Выделены
полная и неполные перформативные формы акта пожелания, синтаксические конструкции, в которых он реализуется. Указаны интенсификаторы и конкретизаторы, которые функционируют в актах пожелания.
Ключевые слова: перформатив, речевой акт, пожелание, конкретизатор, интенсификатор.
STRUCTURAL-SEMANTIC AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF PERFORMATIVE ACT OF WISH
The article is devoted to the research of the problem of linguistic pragmatics that deals with the category of performativity
within the theory of speech acts. For the first time the performative act of wish has been analysed as an exemplified in the
Ukrainian language. Lingual and extra-lingual peculiarities of the performative speech act of wish have been studied in the
Ukrainian language. Characteristics of wish among other expressional acts have been analysed. Discursive specific features
of application, its importance in classification of famous pragmatic scientists are focused on. The conditions of successful
realization of wish act are pointed out. Semantics of wish in a concrete situation is specified. Conditions of successfulness have
been formed. Typical and atypical performative forms of the wish act have been identified. The full form of its realization that
is complex complement sentence as well as various modifications including implicit performative part has been considered.
Such ones are the form of simple sentence, syntax structure in which the act of speech is realized as a dependent part. Means
of expression of so called substandard performative realizations refer to infinitive, modal verbs, conditional mood, imperative
form etc. The category of speaker and recipient are presented. Slylistically more marked acts of speech are shown. Pragmatic
peculiarities namely functions of intensificators and specifiers in speech acts of wish are pointed out.
Key words: performative, speech act, wish, specifier, intensificator.

Перформативний мовленнєвий акт побажання, як і інші акти етикетної поведінки, призначений для експліцитної передачі міжособистісних стосунків у процесі комунікації, пов’язаних із ввічливим ставленням співрозмовників одне до
одного. Відповідно, метою розвідки є дослідження перформативного акту побажання. У лінгвістичній літературі немає
єдиної думки щодо того, які ж перформативні дієслова виражають мету мовленнєвого акту побажання. Вважають, що цей
акт «перетинається» з мовленнєвим актом привітання. Таке може відбуватися, тому що в різних країнах для побажань і
привітань існують свої ситуативні умови та використовують власні висловлювання-побажання та висловлювання-привітання. Наприклад, в українській культурі на Пасху чи Різдво вітають, в німецькій бажають чогось.
Об’єктом нашої розвідки є перформативний мовленнєвий акт українського побажання, предметом – його структурносемантичні та функціональні характеристики.
Різниця між побажанням і привітанням полягає в часовій референції. Не дивлячись на те, що причина для їхньої реалізації може бути тією самою, відносять їх до різних аспектів цієї події. Висловлюючи побажання, мовець виражає надію
на добробут у житті адресата в майбутньому, вітаючи ж мовець дає зрозуміти, що він поділяє радість з приводу події, що
відбувається в теперішній час.
Дослідженню побажань присвячено чимало робіт. Зіставний аналіз функціонування одиниць тематичної групи «побажання» в англійській та російській мовах проводився Н. М. Мекеко [11], типологію та історію російських благопобажань вивчала В. В. Плешакова [14], способи вираження мовленнєвого акту побажання в російській мові досліджено Н.
О. Ранніх [15], семантику і функціонування одиниць мовленнєвого етикету тематичної групи «побажання» на матеріалі
російської драматургії дослідила М. В. Уткіна [18], теоретичний опис і класифікування дискурсивно-прагматичних, пропозиційних та перлокутивно-прагматичних складових мовленнєвих актів зі значенням побажання проведено М. К. Гусаренко [8]. Подібності та розбіжності у функціонуванні мовленнєвих одиниць тематичної групи «побажання» в конкретних
ситуаціях спілкування в російській та німецькій мовах і визначення прототипічних засобів вираження побажань зроблено
Д. Ф. Коморовою [9], побажання в мові та мовленні на матеріалі чеської мови описано в розвідці Н. Ф. Баландіної [3].
Фразеологізми-побажання німецької та української мов представлено в роботі Н. Б. Головіної [7], структура і семантика
тексту обрядових українських побажань досліджено Г. В. Марченко [10].
Дж. Сьорль і Д. Вандервекен не включають побажання в клас експресивів поряд з актами вибачення, схвалення, лестощів, привітання, подяки, співчуття, вітання і висловлювання компліменту [16, с. 254]. У складі класифікації взагалі немає акту побажання, є лише дієслово благословляти, включене в клас декларативів поряд із дієсловами проголошувати,
нарікати, виносити (вирок) [16, с. 254]. Оскільки мета декларативів полягає в тому, щоб вплинути на світ безпосередньо
проголошенням висловлювання, тому дієслово благословляти тут реалізує мовленнєвий акт схвалення.
А. Вежбицька [4] трактує побажання як вияв бажання будь-чого доброго і виключає з цього ряду дієслова проклинати
і благословляти, ґрунтуючись на тому, що, бажаючи, мовець усвідомлює неможливість вплинути словами на здійснення
бажань, а при прокляттях та благословеннях передбачена їхня могутня сила.
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Н. А. Трофімова виділяє висловлювання, які реалізують мовленнєвий акт позитивного, ритуального побажання, включаючи побажання-вітання, побажання-привітання, тости, побажання-припис, благословення. Висловлювання негативного
побажання дослідниця розглядає як окремий мовленнєвий акт, що входить у групу інфлуктивів, не заперечуючи погляд
лінгвістів, які визначають побажання широко і спираються на семантичну структуру перформативного дієслова [17, с. 142].
М. Я. Гловинська, досліджуючи компоненти семантики російського дієслова бажати, стверджує, що побажання – це
вияв не тільки добра, але й будь-чого недоброго [6, с. 211]; також і Н. І. Формановська [19, с. 102]. Погоджуючись із думкою, що інтенція, яка полягає в надії на здійснення бажаного, поєднує ці види в межах одного ілокутивного типу, позитивну або негативну оцінку бажаного, виражену в пропозиції, не можна вважати вирішальним критерієм для розмежування
цих мовленнєвих актів. Такі судження є вірними для ізольованого аналізу мовленнєвих актів, без співвіднесення їх до
якоїсь класифікаційної групи. У нашій розвідці вирішальним є критерій, згідно з яким перформатив не може призводити
до негативних наслідків, а отже, позитивне побажання є ввічливою, етикетною мовленнєвою дією, реалізованою мовцем з
метою висловити симпатію адресатові і надію на благополуччя в його подальшому житті. А негативне побажання є порушенням соціальних норм, виявом вербальної агресії, за допомогою якої мовець, догоджаючи власним інтересам, впливає
на емоційний стан адресата. До того ж позитивні й негативні побажання мають різні засоби вираження і призводять до
різноманітних комунікативних наслідків. Н. О. Ранніх розглядає негативне побажання з метою розмежувати об’єкт дослідження, позитивні побажання, від інших і вважає за правильне об’єднати обидва види висловлювань – включити їх у клас
оцінних висловлювань. Роль оцінки «полягає в тому, щоб зіставити предмети і події з ідеалізованої, тобто нормативної
картини світу» [2, с. 8].
Важливим моментом у значенні побажання й успішної цієї мовленнєвої дії є традиція, що існує в тому чи тому суспільстві. Традиційні причини для побажання лінгвісти класифікують по-різному. Наприклад, Г. Хінделанг, досліджуючи
ритуальні побажання, поділяє їх за ситуативно-часовим критерієм: сезонні, побажання, зумовлені часом доби (На добраніч), та побажання, зумовлені подією (Вітаю з новосіллям) [20, р. 67].
Досліджуючи функціонування розмовних кліше в німецькій та іспанській мовах, І. Соса-Майор [21] розподіляє побажання залежно від причини для них: тости і застільні побажання, загальні побажання благополуччя, специфічні ситуативні побажання, побажання з причини події особистого (день народження) і колективного (різдво) характеру.
Перформативний акт побажання визначаємо як мовленнєвий акт, метою якого є реакція мовця на дію чи поведінку
адресата, які вимагають реалізації побажання відповідно до норм, прийнятих у суспільстві.
Умови успішності для мовленнєвого акту побажання такі:
1) мовець усвідомлює важливість події для адресата,
2) він прагне бути щирим,
3) він знає, що вияв його уваги буде приємним для адресата,
4) виявляючи щирість, мовець виголошує побажання.
Для реалізації типових перформативних актів побажань в українській мові слугують дієслова в перформативній формі:
бажаю, зичу, що й підтверджують словникові значення.
Бажати – 2. Висловлювати побажання про здійснення чого-небудь. // Хотіти чогось для кого-небудь [5, с. 55].
Зичити – Висловлювати побажання чого-небудь; бажати [5, с. 459].
Експліцитний перформативний акт побажання реалізований у складнопідрядному реченні з підрядною з’ясувальною
частиною: Я бажаю / зичу вам, щоб ви щасливо доїхали (розмовне мовлення). Дієслово бажати має обов’язкову валентність деліберата, тобто при експліцитному вживанні дієслова бажати у висловлюванні вимагається щонайменше наявність
деліберата або змісту побажання. Ця вимога зумовлює особливості складу перформативної парадигми акту побажання.
Власне побажання завжди спрямовані в майбутнє, це своєрідний прогноз на майбутнє, здійснений, як правило, в позитивній тональності. Щодо часового плану вираження побажань: головна перформативна частина стосується плану сучасного, а підрядна, власне побажання – майбутнього. Зауважимо, що в складнопідрядному реченні дія підрядної пропозиційної частини власне побажання виражена формою минулого часу доконаного виду із значенням майбутнього: Я бажаю
тобі, щоб ти повернувся завтра, Я бажаю тобі, щоб ти отримала перемогу (розмовне мовлення). Іноді суть побажання
може полягати в повторюваній тривалій дії, яка в пропозиційній частині буде виражена дієсловом недоконаного виду: Я
бажаю, щоб ти повертався завжди (розмовне мовлення).
Реалізація побажань у мовленні набуває модифікацій:
1. Побажання у формі простого речення за умови номіналізації підрядної частини й перетворення її в додаток-інфінітив: Діти мої, бажаю вам швидко перемогти і повернутися додому, до своїх сімей (О. Довженко, «Оповідання»). Форма
інфінітива доконаного виду є маркованою, бо, зрештою, метою побажання є здійснення дії, а не тривання її, натомість
побажання може виражати і довготривалу дію, як уже зазначалося, яка за умови номіналізації підрядної частини перетворюється в складений додаток: Бажаю завжди бути усміхненими, життєрадісними та ніколи не хворіти (розмовне
мовлення). Підкреслити ж важливість побажання в теперішній момент можна, наприклад: Бажаю вам вже тепер якнайбільше щастя, бажаю вам «сонця» (О. Кобилянська, «Царівна»).
2. Номіналізація підрядного речення може мати форму іменника: Бажаємо здоров’я тобі і всім твоїм домочадцям (В.
Малик, «Тайний посол»); Тож я зичу ласку і від себе, і від оцих загнузданих коней (І. Пільгук, «Грозовий ранок»).
3. Якщо ж перформативна частина побажання елімінується, то власне побажання постає у формі інформативного висловлювання: Щасти! Успіхів вам! (розмовне мовлення).
4. Акти-побажання можуть входити в інші реченнєві структури як її компоненти, наприклад у формі підрядної частини: Лише ти знаєш дорогу до всенебного Бога, насолоджуйся ж славою, що ми її тобі зичимо (В. Рубан, «Бережа»).
Акти-побажання репрезентують категорію мовця формою першої особи однини і множини. Іноді позицію мовця можна передати власними іменами або узагальненою назвою групи осіб через форму іменника третьої особи однини чи множини або займенником: Наша родина бажає вам щастя; Друзі бажають тобі великого кохання (розмовне мовлення).
Адресатом може виступати група людей, мовець, бажаючи того самого всім, виділяє кожного окремо, актуалізуючи особу
адресата: Від усього поруйнованого серця бажаю кожному з вас зробити багато більш за мене… (О. Довженко, «Щоденник»).
Референцію до адресата здійснюють за допомогою займенників тобі / вам, іноді це доповнюється власним іменем, передусім в офіційних ситуаціях. У таких випадках передбачають також уживання збірної назви, яка характеризує адресата
як винуватця свята, наприклад: молоді / молодята, іменинник / новонароджений. Перформативність таких висловлювань
підтверджена лише контекстуально.
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Якщо ж особа мовця або адресата, чи обох «втрачається», висловлювання не перестає бути перформативним: Бажаю
успіху ← Я бажаю успіху / Бажаю вам/тобі успіху ← Я бажаю вам/тобі, щоб у вас/тебе завжди все було гаразд.
Експліцитно-перформативні висловлювання побажання можуть модифікуватися, передусім за рахунок модальних дієслів: Я хочу / хотів би побажати вам успіху; Мені хотілося б побажати вам щастя; Можу тільки побажати успіху;
Дозвольте мені побажати вам щасливої дороги (розмовне мовлення). Типову перформативну форму побажання бажаю
можна трансформувати в інфінітив доконаного виду, але її не втрачено, якщо ситуація відбувається в теперішньому часі,
як-от: Дозвольте мені зараз побажати вам щастя (розмовне мовлення).
Модифіковані акти побажання є стилістично більш маркованими варіантами, формами з більшим ступенем ввічливості. Ці висловлювання можна схарактеризувати як урочисті й офіційні, а також вони можуть уживатися людьми старшого
покоління або на адресу літніх людей і тих, хто має більш високий статус.
Акти побажання з використанням форм умовного способу та імператива повною мірою можна вважати перформативними. Дослідниця Л. Пісарек розглядає модифіковані варіанти побажань у межах перформативної парадигми, зазначаючи, що «в модифікованих варіантах відбувається десемантизація наказового й умовного способів, тобто втрата ними
первинного граматичного значення, а також набуття девербативом побажання перформативного характеру» [13, с. 141]. На
думку Н.І. Формановської, «форма умовного способу не включає висловлювання в модальний план ірреальності, а лише
маніфестує суб’єктивну модальність – ступінь ввічливості стосовно адресата (і ступінь важливості дії)» [19, с. 38]. Дозвольте – імператив зі стертою значною мірою семантикою. «У цьому випадку можна говорити про однофункціональність
перформатива й імператива»: Я бажаю вам щастя і Будьте щасливі [19, с. 38].
Щодо висловлювань з модальними дієсловами, зауважимо, що «контекст першої особи і перформативного вживання
породжує спеціальне значення в деяких модальних дієсловах» [12, с. 137]. Висловлювання Я хочу вам побажати означає
Я бажаю вам таке. Мовець повідомляє про бажання зробити щось, а фактично він уже це робить. Н.Д. Арутюнова називає такий перформатив пом’якшеним або непрямим, тому що «за певних умов перформативне дієслово не втрачає своєї
функції в позиції, залежній від модальних дієслів. Питання «Можу я запросити вас на вальс» рівнозначне запрошенню»
[1, с. 373]. Такі висловлювання є перформативними, оскільки при їх актуалізації здійснено мовленнєву дію.
Типова перформативна форма предиката бажаю може номіналізуватися в іменник Прийміть мої найкращі побажання; З найкращими побажанням (розмовне мовлення). Така редукована форма побажань може бути схарактеризована як
ситуативний перформатив.
У мовленні трапляються побажання із запереченням, значення яких втрачається, виходячи з контексту, натомість постає імпліцитна семантика ‘зичу добра, щастя’: Тобі ж не зичу гибелі (В. Барка, «Жовтий князь»); Чи я тобі ворог, сину, чи
не зичу тобі щастя (Р. Федорів, «Єрусалим на горах»).
Інтенсифікувати дію побажання можна за допомогою прислівника щиро: Я щиро зичу вам добра; словосполучення від
усього серця / душі : Від усього серця бажаю вам щастя (розмовне мовлення); експресивно-підсилювальної частки ж: Я
ж бо зичу тобі добра (В. Шевчук, «Син волі»).
Як конкретизатори актів побажань виступають звертання: Бажаю вам успіху, пане державний радник (П. Загребельний, «Диво»); Мартине, я тобі добра зичу (І. Карпенко-Карий, «Мартин Боруля»); Зичу тобі, дорогий самотній Месіє,
знайти те, чого ти хочеш, хоч би що воно було (Р.Д. Бах, «Ілюзії, або Пригоди Месії мимоволі»). Конкретизувати власне
побажання можна, використовуючи й прислівник тільки: А я тобі тільки добра зичу (М. Стельмах, «Чотири броди»).
Отже, перформативний акт побажання представлений перформативними дієсловами бажаю, зичу, які функціонують у
мовленні в типовій та нетипових перформативних формах. Структурно передається повною і модифікованими синтаксичними конструкціями. Для посилення прагматичної сили висловлювання використано інтенсифікатори й конкретизатори.
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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНА СПЕЦИФІКА НОМІНАЦІЇ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПЕРЕДАЧ
ПЕРШОГО КАНАЛУ НІМЕЦЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Стаття присвячена структурному аналізу номінативних одиниць теледискурсу, а саме назв телевізійних програм першого каналу німецького телебачення. Автором подано ескізну класифікацію назв телепередач з урахуванням
їх композиційної специфіки та структурної організації. Запропонована типологізація базується на двох критеріях:
пунктуаційно-графічному оформленні та граматичній побудові. Зроблені висновки дають змогу вважати доцільним
подальше дослідження номінації у теледискурсі.
Ключові слова: номінація, теледискурс, телевізійна передача, онім структура, композиція.
Структурно-композиционная специфика номинации телевизионных передач Первого канала немецкого телевидения
Статья посвящена структурному анализу номинативных единиц теледискурса, а именно названий телевизионных
программ первого канала немецкого телевидения. Автором представлено эскизную классификацию названий телепередач с учетом их композиционной специфики и структурной организации. Предложенная типологизация базируется на двух критериях: пунктуационно-графическом оформлении и грамматическом построении. Сделанные выводы
позволяют считать целесообразным дальнейшее исследование номинации в теледискурсе.
Ключевые слова: номинация, теледискурс, телевизионная передача, оним, структура, композиция.
Structural and compositional specifics of telecasts’ nomination in the First German
television channel
The article explains the exceptional role and status of the television communication in the social life of modern personality,
emphasizes its interactive option, and summarizes briefly but well-grounded about insufficient knowledge of television formats
among linguists. Studies indicated the feasibility of small-format television texts, demonstrated the relevance and called the goal.
The popularity of TV show or movie is often defined by their name, because it is much easier to attract the viewer with a
spectacular headline than with a description of the content. Psychological studies show that about eighty percent of the readers of newspapers and magazines focus only on titles. This also applies to films and television programs.
The article is devoted to structural analysis of nominative units in the television discourse, namely the names of television
programs in the first channel of German television. The author presents a sketch classification of the program titles, taking
into account the specifics of their composition and structural organization. The proposed typology is based on two criteria:
punctuation plus graphic design and grammatical construction. The findings suggest appropriate further investigation of
nomination in the television discourse.
Key words: nomination, television discourse, television program, onym, structure, composition.

У рамках поширення антропоцентричних підходів до вивчення мови і мовлення бурхливо розвиваються дослідження,
в яких людський фактор займає домінуючу позицію: на передній план виступають проблеми виявлення закономірностей
лінгвосеміотичного освоєння людиною навколишнього матеріального світу та інформаційного простору. Характер комунікації сьогодення підсилює її інтерактивний параметр. У ситуації інтенсивного і безперервного впливу потоку інформації
на людину і суспільство, а значить, і взаємного впливу продуцентів цієї інформації один на одного, формується інтерес до
механізмів і аналізу наслідків такого впливу.
В умовах активного розширення комунікативних теорій широкої міждисциплінарної уваги набуває телебачення та
інтернет.
Найсучасніші телевізійні формати відзначаються мінливістю, різнорідністю, оперативністю і потребують ґрунтовного
дослідження. Одне з центральних місць у «телевиробництві» посідає номінація програм, передач, тележурналів, ігор,
фільмів тощо. Перед тим, як певний телевізійний формат «побачить світ», художній або документальний фільм знайде
свого глядача, а вікторина чи ток-шоу вийде в на екрани телебачення, будь-який телепродукт після завершення над ним
роботи його авторів проходить ретельну обробку рецензентів, шліфується цензорами та врешті-решт допускається редакторами до виходу в ефір. Одним з найважливіших та найважчих етапів цього процесу є його номінативна складова, тобто
надання певному телеформату або фільму його власної назви. У лінгвістичній парадигмі ця галузь представлена розділом
ономастики і вивчає історію та закономірності виникнення, розвитку і функціонування, зміни, поширення і структури
власних імен (онімів) у мові і мовленні, в літературній і діалектній сферах.
Власні імена використовуються для номінації широкого кола предметів, явищ, понять і т.д. Їх кількість в будь-якій мові
величезна, в сукупності вони представляють собою широкий для вивчення ономастичний простір. Серед численних розрядів власних назв особливої уваги заслуговують імена, пов’язані з духовною сферою людської діяльності. До таких імен
насамперед слід віднести назви творів мистецтва, які вивчає ідеонімія [2].
Підвищений інтерес вчених до таких ономастичних одиниць лексики викликаний тим, що назви творів, по-перше, є
значним обсягом матеріалу для лінгвістичного аналізу, а по-друге, в силу своєї мовної специфіки ці імена можуть бути
вивчені і як залежні одиниці, тобто невід’ємні компоненти тексту, і як самостійні мовні одиниці, здатні функціонувати
автономно.
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Відомо, що назва твору – це ключ до його інтерпретації, саме тому читача чи глядача по праву можна назвати комунікативним співавтором, оскільки кожен адресат, довільно або мимоволі, будує власний прогноз щодо змісту твору вже
на початковому етапі сприйняття назви (Н. А. Кожина, Н. А. Ніколіна, В. А. Лукін та ін.). Звідси випливає важлива роль
експериментальних досліджень, що дозволяють виявити особливості сприйняття назв, визначити характер їх впливу на
адресата і виявити асоціативний потенціал того чи іншого імені тексту.
В даний час телебачення як засіб масової інформації та спосіб масової комунікації є однією з найбільш затребуваних
сфер нашого життя. Популярність тієї чи іншої телепередачі або фільму часто здебільшого визначається їх назвою, адже
ефектним заголовком набагато легше залучити глядача, ніж описом змісту. Дослідження психологів показують, що близько
вісімдесяти відсотків читачів газет і журналів приділяють увагу тільки заголовкам. Це стосується і кінострічок: глядач за
назвою визначає своє ставлення до фільму, вирішує, чи варто його дивитися. Дещо інша справа з телевізійними передачами,
де споживання телевізійного продукту не обмежується одним переглядом, а має характер серійності та повторюваності. В
цьому випадку сприйняття назви переосмислюється кожного разу з виходом нового випуску, серії, циклу телепрограми.
Згідно Петрової Н. Ю., наприклад, назва фільму є своєрідною запорукою успіху, і її ефективне сприйняття відразу
позначається на касових зборах [1]. Що стосується телепередач, що носять своє «ім’я» протягом усього періоду свого існування, номінація, здавалося б, відіграє другорядну роль. Проте це враження помилкове, адже саме назва активує фонові
знання реципієнтів, вказує на прецедентність, надає телевізійному дискурсу інтертекстуальності та налаштовує на попередню зацікавленість новим ефірним випуском. Структурна побудова, семантична специфіка, стильові особливості, тематична різноманітність, функціональний аспект, комунікативна та лінгво-прагматична організація таких номінацій є перспективними напрямками наукових пошуків у сфері дискурсології, лінгвістики тексту, комунікативної прагматики тощо.
Мета статі зосереджує наше коло інтересів на структурній організації назв сучасних телепередач німецького телебачення та аналізі їх композиційного складу в межах одного каналу (das Erste) станом на квітень 2015 року.
Ескізна класифікація (структурна типологізація), що знаходиться у стадії розробки і може бути у ході дослідження
розширена, доповнена та вдосконалена, базується на двох критеріях, а саме:
– на пунктуаційно-графічній організації: основою для класифікації за цим принципом беремо наявність чи відсутність
знаків пунктуації у назві програми, а також присутність в ній інших графічних знаків, що позначаються на письмі (при
переліку передач на сайті, та у друкованій версії в пресі);
– на граматичній побудові: керуючись морфологічною точкою зору, ми поділяємо назви на 3 типи в залежності від кількості
та виду змістових фраз в них. Під «фразою» розуміємо лінгвістичне висловлення, що становить смислову та інтонаційну єдність.
Так, за пунктуаційно-графічним оформленням номінативні елементи телевізійного дискурсу ми поділяємо на назви:
– без пунктуаційних знаків:
Anne Will, Cuckoo, Erlebnis Erde, Frühstücksfernsehen, Himmelsleiter, Koslowski und Haferkamp, Russland Mein Schicksal,
Themenabend Kindesmissbrauch;
– з пунктуаційними знаками:
Dittsche – Das wirklich wahre Leben, Filme (Sommerkino im Ersten), Pop-Legenden, «Schorsch» Aigner – der Mann, der
Franz Beckenbauer war, Überzeugt uns!, Unter Anklage: Der Fall Harry Wörz, Verstehen Sie Spaß?, Weltall.Echse.Mensch.;
– з виділеним регістром літер:
ARD-Buffet, Das ist SPITZE!, Die FESTE mit Florian Selbereisen, FAKT, fernOST – Von Berlin nach Tokio, FilmMittwoch im
Ersten, SchleichFernsehen, Quizonkel.TV;
– з іншими семіотичними елементами:
@Im Netz@, #BECKMANN, Comedy & Satire im Ersten, 16 x Deutschland, 14 Tagebücher.
За граматичною побудовою ми розглядаємо три типи назв телепередач: прості, поширені та складні.
Під простими назвами в цій статті розуміються номінації, що представлені однієї фразою певного типу. Спираючись
на класифікацію німецькомовних словосполучень К. Дюршейд [3, c. 29], під якими розуміємо комунікативні одиниці номінації або позначення, ми виділяємо такі типи назв телепередач:
– іменникові (номінальні, субстантивні):
Anne Will, Cuckoo, Die Fahnderin, Die großen Kriminalfälle, Eine mörderische Entscheidung, Emmas Chatroom, Hakan
Nesser, Junges Deutschland, Oktoberfestattentat, Die Musketiere, Die Lottokönige, Die Spiegel-Affäre, Paulas Sommer, Presseclub;
– дієслівні (вербальні):
Farbe bekennen, Einer wird gewinnen, Tim Mälzer kocht!, Überzeugt uns!, Verstehen Sie Spaß?, Wer hat Recht?, Frag doch
mal die Maus, Gefragt – Gejagt;
– прийменникові (препозиціональні):
Zwischen den Zeilen, Bis unters Dach, Von Berlin nach Tokio, In aller Freundschaft, In your dreams, Im Netz, Durch die
Wildnis, Unter Gaunern, Um Himmels Willen;
– прикметникові (ад’єктивні):
Tierisch gut!, Druckfrisch, Einfach genial, Brisant, neuneinhalb
– прислівникові (адвербіальні):
Immer wieder sonntags.
Поширені назви представляють собою номінації, ядром яких є певна фраза, розширена іншою. Так, основою поширеної назви є проста, що вміщує в собі доповнення, але при цьому зберігає всі риси простого типу (іменникової, дієслівної,
прийменникової, прикметникової або прислівникової). Наприклад:
Lecker aufs Land (прикметникова, розширена прийменниковою), Menschen bei Maischberger (імен.+прийм.), Heiter bis
tödlich (прикм.+прийм.), 3. Stock Links (імен.+присл.), Sing wie Dein Star (дієсл.+імен.), Die großen Wissensshows mit Ranga
Yogeshwar (імен.+прийм.).
Третій тип представлений складними назвами, що містять в собі дві або більше самостійні фрази одного або різного
типу. Основною відмінністю цього типу від попереднього є те, що фрази в онімах пов’язані між собою перш за все семантично, а не граматично, тобто при розділенні фраз у простому типі назв поширення перестає доповнювати ядро фрази і набуває самостійного (іншого) значення, в той час як фрази у назвах складного типу з самого початку можуть функціонувати
самостійно. Прикладом складних назв телевізійних програм можуть бути такі оніми:
Hart aber fair; Fuchs und Gans; Unter Anklage: Der Fall Harry Wörz; Akte Ex (Heiter bis tödlich); Borgen – Gefährliche
Seilschaften; Die Himmelsleiter – Sehnsucht nach Morgen; In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte; Peter Maffay. Auf dem Weg
zu mir; Kunduz – Eine mörderische Entscheidung; «Schorsch» Aigner – der Mann, der Franz Beckenbauer war.
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Висновки. Проведений нами структурний та квантитативний аналіз дозволив вивести процентне співвідношення запропонованих композиційних типів назв телепрограм на першому каналі німецького телебачення у рамках кожного критерію класифікації. Нами було проаналізовано 333 оніми телепередач, що транслюються на сучасному першому каналі Німецького телебачення. З них понад 80% номінацій представлено назвами без пунктуаційних знаків, в той час, як кількість
графічно оформлених пунктуацією, різним регістром літер та елементами інших знакових систем назв складає 13%, 10%
та 5% відповідно (див табл. 1). Це свідчить про тенденцію до спрощення візуальної складової номінацій у теледискурсі.
Таблиця 1
За пунктуаційно-графічним оформленням
з пунктуаційними
з виділеним
з іншими семіотичними
без пунктуаційних знаків
знаками
регістром літер
елементами
80%
13%
10%
5%
Дещо по-іншому виглядає процентна співвіднесеність граматичних форм: кількість простих, поширених і складних
назв відрізняється не суттєво (39%, 32% та 295 відповідно), що свідчить про відносну вербальну розгорнутість телевізійних онімів (див табл. 2).
Таблиця 2
За граматичною побудовою
прості
поширені
складні
39
32
29
Така суперечливість у композиційній структурі назв телепередач безумовно є перспективним підґрунтям для подальших досліджень номінативної парадигми телевізійного дискурсу, адже отримані результати представляється доцільним
екстраполювати на комунікативно-прагматичну направленість онімів. Структурний підхід у прагматичному руслі дослідження безперечно дозволить виявити специфіку номінацій, пояснити їх природу та проаналізувати маркери сугестії у
взаємодії із телеглядачем.
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ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ АНГЛОМОВНИХ НЕОЛОГІЗМІВ
(НА МАТЕРІАЛІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ «FACEBOOK» ТА «TWITTER»)
У статті розглянуто прагматичні риси нових лексичних одиниць, які використовуються комунікантами в соціальних мережах «Facebook» та «Twitter», зокрема, виявлено різницю між прагматикою нового слова та прагматикою традиційної лексичної одиниці. Проаналізовано вираження емоційної оцінки неологізмів на лексичному та
морфологічному рівнях.
Ключові слова: лінгвопрагматика, неологізм, лексична одиниця, соціальна мережа, семантика.
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ «FACEBOOK» И «TWITTER»)
В статье рассмотрено прагматические черты новых лексических единиц, которые используются коммуникантами в социальных сетях «Facebook» и «Twitter», в частности, выявлено различие между прагматикой нового слова
и прагматикой традиционной лексической единицы. Проанализированo выражения эмоциональной оценки неологизмов на лексическом и морфологическом уровнях
Ключевые слова: лингвопрагматика, неологизм, лексическая единица, социальная сеть, семантика.
PRAGMALINGUISTIC ANALYSIS OF ENGLISH NEOLOGISMS (ON THE MATERIAL OF «FACEBOOK» AND
«TWITTER» SOCIAL NETWORKING SERVICES)
While the field of pragmatics is constituted of many diverse approaches without clear-cut boundaries united by a common
functional perspective on language in communication, pragmalinguistics focuses primarily on the study of linguisitic
phenomena from the point of view of their usage. This paper reviews the main aspects of research in pragmalinguistics, sets
its relationship with other spheres in the study of the lexical system of the language. The pragmatic features of the new lexical
items of the «Facebook» and «Twitter» social networking services are looked into. The difference between pragmatics of
traditional lexical unit and pragmatics of the new word is found. The expression of emotional evaluation of neologisms on the
lexical and morphological levels is analyzed.
Key words: pragmalinguistics, neologism, lexical item, social networking service, semantics.

Постановка наукової проблеми та її значення. Лінгвoпрагматика – відносно нова сфера лінгвістичних і лінгвофілософських досліджень із складною історією формування понять і термінів. Розвідки в межах кандидатських дисертацій
демонструють поверхове володіння методологією прагматичного аналізу, яке зводиться або до ототожнювання прагматики
зі стилістикою, або до застосування методів і методик, які були притаманні лінгвопрагматиці 70-х років минулого століття.
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Лінгвістична прагматика не стоїть на місці, вона розвивається, як і кожна наукова дисципліна, демонструючи тенденції до
поглиблення аналізу, інтеграції з іншими дисциплінами. Тому об’єкт цієї науки, її проблемне поле й основна дослідницька
одиниця ще остаточно не визначені. Це засвідчує актуальність проблематики статтті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї проблеми. Дослідження в області лінгвопрагматики мають інтернаціональний характер і відрізняються винятковою багатоаспектністю (П. Вацлавік, Г. П. Грайс, Д. Хаймз, Р. Ч. Столнейкер,
Д. Вундерліх, Д. Вандервекен, Дж. Ліч, Я. Мей, В. В. Богданов, Л. П. Чахоян, Г. Г. Почепцов, Т. В. Булигіна, Н. Д. Арутюнова, А. Е. Кибрик, І. М. Кобозева, С. А. Сухих, М. Л. Макаров, В.І. Заботкіна та ін.).
Наукова новизна даної статті полягає у визначенні прагматичних рис нових лексичних одиниць соціальних мереж
«Facebook» та «Twitter».
Загальнонаукове значення даної роботи полягає в можливості застосування результатів дослідження в роботі спецкурсів і спецсемінарів присвячених прагматиці функціонування нових лексичних одиниць у тексті, а також при складанні
навчальних посібників і лексико-граматичних практикумів з англійської мови для студентів.
Мета статті – визначити лінгвопрагматичні особливості новоутворень, які використовують комун канти в соціальних
мережах «Facebook» та «Twitter».
Виклад основного матеріалу. Вперше про прагматику писав Чарлз Сандерс Пірс в ХIХ столітті, а її основні параметри стосовно філософії прагматизму сформулював у 1920-ті роки Чарльз Морріс. Однак сучасна лінгвістично орієнтована
прагматика розвивається швидше під впливом ідей Л. Вітгенштейна і теорії мовленнєвих актів.
Прагматика (від лат. «pragmaticus» та від грец.. «pragmatikos», що означає «придатний для дій») прийшла в лінгвістику
з семіотики – теорії знакових систем, представленої по Ч. Морісу трьома гілками: семантикою, синтактикою, прагматикою. А це, в свою чергу, означає, що її термінополе є неоднорідним, таким, що перетинається із термінополями різних
наук [2, с. 55].
Сам термін «прагматика» по-різному трактується в сучасному мовознавстві. Це – наука про використання мови, й
огляду цілей, способів та методологічних умов, інтерпретація мовленнєвих актів, тощо [3, с. 369].
Широке визначення лінгвістичної прагматики дав Ю. Д. Апресян : «Під прагматикою ми будемо розуміти закріплене в
мовній одиниці (лексемі, афіксі, синтаксичій конструкції) ставлення мовця :
– до дійсності;
– до змісту повідомлення;
– до адресата.
Прагматика нового слова відрізняється від прагматики традиційної лексичної одиниці тим, що в лексичних інноваціях
відбивається слід часу. Іншими словами, у нового слова міститься тимчасова конотація новизни. Прагматика в широкому
сенсі розуміється як наука, котра « аналізує мову з точки зору людини, яка використовує її в аспекті вибору мовних одиниць, обмежень на їх вживання в соціальному спілкуванні і ефекту впливу на учасників комунікації» [4, с. 125].
Дослідження словникового складу в прагматичному аспекті, тобто з точки зору доречності використання лексичних і
фразеологічних одиниць залежно від ситуації спілкування і цілей, дозволяє виділити новий напрямок в аналізі лексичної
системи мови – функціональну лексикологію, перед якою стоїть завдання виявити внутрішні закономірності, яким підкоряється вибір і адекватне використання тієї чи іншої лексичної одиниці в кожному конкретному комунікативному акті
[4, с. 157].
На відміну від стилістики, предметом аналізу якої є передусім використання того чи іншого слова, обраного з метою
створення емоційно-експресивного ефекту, функціональна лексикологія опирається на прагматично-релевантні фактори
трьох широких порядків:
– змістовного;
– соціологічного;
– психолінгвістичного [2, с. 49].
Для прагмалінгвістичного аналізу лексичних одиниць ми беремо до уваги соціальну диференціацію мови, а саме,
характер взаємозв’язків між мовними і соціальними структурами. « Регулярна модель « соціальної диференціації була розроблена У. Лабовим і вдосконалена А.Д. Швейцером.. Структура соціальної диференціації мови багатовимірна і включає
як стратифікаційну диференціацію (класову і прошаркову приналежність, до соціальних інститутів, професію, стать, вік,
освіту тощо), зумовлену різнорідністю соціальної структури, так і ситуативну диференціацію (офіційна, нейтральна, неофіційна тональність ситуації, рольові відносини комунікантів і т.д.), зумовлену різноманіттям соціальних ситуацій. Між
двома видами варіативності існує тісний взаємозв’язок: одна і та ж модель ситуативної варіативності може по-різному
реалізовуватися в різних соціальних групах [1, с. 50].
Прагматика найтіснішим чином пов’язана з активними номінативними процесами. Використання слова в нетиповому
контексті носієм іншого соціолекта (мови певної соціопрофесіональної групи) надає цьому слову новий відтінок, який
потім оформляється і закріплюється в окремий лексико-семантичний варіант слова. У свою чергу, будь-яка семантична
новизна породжує новизну прагматичну. Поява нового лексико-семантичного варіанта слова розширює прагматику всієї
лексеми, так як розширюється спектр її використання [4, с. 167].
В. І. Заботкіна стверджує, що на всіх етапах створення та входження нових лексичних одиниць в мовну систему превалюють прагматичні чинники. Ця підвищена прагматична навантаженість неологізмів зумовлена тим, що вони:
– пов’язані з реалізацією комунікативного наміру мовця, кодуючи прагматично релевантні параметри як «материнського» контексту, так і самої особистості їх творця в акті породження нового слова;
– орієнтовані на сприйняття їх слухачем в момент первинного використання;
– в процесі прийняття неологізму мовним співтовариством він розширює коло комунікантів які його використовують;
– у процесі входження нового слова в основний склад мови відбувається подальше притягання прагматичних рис нових контекстів, в яких воно використовується [1, с. 98].
Однією з проблем прагмалінгвістики є розмежування семантики і прагматики. Щодо семантики, то вона досліджує буквальне значення, прагматика ж має справу з усіма видами непрямого значення, а також з результатами акту мовлення [1, с. 99].
Первинне протиставлення Ч. Морісом семантики і прагматики мови, засноване на трьохзначній опозиції: семантика –
«відношення знаків до об’єктів», прагматика – «відношення знаків до тих, хто їх інтерпретує», синтактика – «відношення
знаків один до одного» – видається деяким сучасним дослідникам спрощеним і штучним [1, с. 80]. Причиною критичного
ставлення до настільки категоричного розчленування мови на три сфери є усвідомлення цілим рядом видатних лінгвістів
нерозривного зв’язку і взаємовпливу семантичного та прагматичного у значенні мовних одиниць [1, с. 82].
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В одній зі своїх останніх робіт Дж. Ліч приходить до висновку, що прагматику і семантику необхідно розглядати як
взаємодоповнюючі компонети. І семантика, і прагматика пов’язані зі значенням мовного знака, але відмінність між ними
трактується з точки зору різних розумінь дієслова « значити «. Семантика відповідає на питання «що означає ?» Прагматика відповідає на питання «Що ви хочете сказати, використавши слово?». Дж. Олвуд висловлює схожу точку зору. Bін
висловлюється на користь семантико-прагматичного підходу [1, с. 84].
Прагматика як частина семантики аналізує комунікативно-інтенціальне значення як результат відображення структури
комунікативних дій у тісному зв’язку із структурними та субстанціальними властивостями мовленнєвих актів На думку
Р. Познера це розмежування в лінгвістичному описі повинно грунтуватися на розмежуванні значення і використанні і слів
у мовній комунікації. Під комунікацією слід розуміти спілкування людей за допомогою мови. Комунікантами називаються
адресант, іншими словами, той, що говорить, і адресат, тобто, той, що слухає [3, с. 368].
У процесі усної інтеракції комуніканти (адресант і адресат) знаходяться в безпосередньому контакті один з одним, виступають одночасно і в якості відправника, і в якості реципієнта повідомленого. У взаємодії один з одним вони, міняючись
ролями, постійно контролюють всі релевантні параметри комунікативної ситуації і адекватно реагують на зміни, які в ній
відбуваються приводять у відповідність з її вимогами свій вербальний і невербальний внесок у інтеракцію для підтримки
комунікативного балансу. У цьому сенсі можна говорити про взаємну «відповідальність» учасників інтеракції за результати комунікативної взаємодії, обумовленої їх спільним, цілеспрямованим і контрольованим внеском у цей процес [4, с. 475].
Слід зазначити, що роль адресанта як генератора і «держателя мови» в усній комунікації давно і всебічно досліджується в різних напрямках функціональної лінгвістики, а вивчення поведінки адресата, як правило, обмежується перерахуванням і фіксацією деякого набору когнітивних, соціальних і комунікативних характеристик, притаманних йому як потенційному інтерпретатору змісту повідомлення. Водночас, в останні роки в поле зору дослідників все частіше потрапляє
і адресат [3, с. 370].
Як відомо, нові лексико-семантичні варіанти слова з’являються в мові внаслідок асиметрії мовного знака. Причиною
їх появи, слідом за Л. П. Якубинським, вважаємо порушення мовного автоматизму (один знак – одне значення) [3, с. 375].
Зміна семантичної структури лексеми, і розвиток нових ЛСВ (лексико-семантичний варіант) зумовлює і зміну її прагматики. Наприклад, при появі нового значення «catfish»(n) – an internet «predator» who sets up a false personal profile on a social
networking site to trick people into emotional/romantic relationships (over a long period of time) [5] – відбулася внутрішня перебудова в структурі вихідного багатозначного ідентифікуючого ЛСВ (a diverse group of ray-finned fish with whisker-like barbels
round the mouth, typically – predators and bottom-dwelling – ряд риб класу променепері, які мають декілька пар вусів навкруги
рота, переважна більшість видів – хижаки, полюють на донних тварин). Утворився новий моносемний ЛСВ квалітативного типу, який має ширший діапазон вживання, так як співвідноситься з ширшим колом денотатів. Слідом за змінами в
семантиці відбуваються зміни в прагматиці слова, розширюється спектр ситуацій, в яких воно може використовуватися.
Прагматичний потенціал лексеми складається з прагматики всіх ЛСВ, що входять в її структуру. Одна і та ж лексема у
своїх різних ЛСВ реалізує різні аспекти прагматичного заряду. Кожен ЛСВ має свій прагматичний потенціал, який забезпечує йому адекватне вживання в різних ситуаціях спілкування [1, с. 104].
З точки зору прагматики, найбільший інтерес представляють нові смисли слів, вживання яких диктується прагматичними компонентами, що локалізуються в імпліціоналі і емоціоналі значення. Це, як, відноситься до предикатних знаків. В
принципі всі одиниці словника прагматично марковані і завдяки своїй прагматичній маркованості та наявності у великій
мірі комунікативного динамізму вони корелюють з прагматичним ефектом всього висловлювання, наприклад: «she brought
in six friends to back up her story, but five of them turned out to be sockpuppets» [6]. З’являється новий лексико-семантичного
варіант слова «sockpuppet» (n)– маріонетка (псевдокористувач, від імені якого учасник форуму публікує повідомлення,
створюючи видимість дискусії). В нейтральному контексті слово «sockpuppet» не має негативної оцінки, але в даному
контексті набуває пейоративної емоційної оцінки, яка є властивою одиницям сленгу, семантика яких виражає негативне
відношення до предмета або явища. Аналогічно, слово «chicken» (n), взаємодіючи зі словом «Twitter», утворює стійке
словосполучення, що володіє негативною конотацією новизни із-за наявності іронічного відтінку: «twitter chicken» – процес коли двоє людей хочуть фоловити один одного (підписатися на твіти/пости у «Twitter»), але жоден не наважується
зробити це першим. Треба зазначити, що лексична сполучуваність сленгових лексем передбачає мінімальний контекст
словосполучення, у якому та чи інша лексема реалізує своє значення у поєднанні з визначеними словами. У сполученні
мовних одиниць, актуалізуються лише деякі властивості одного знаку задля того, щоб надати нового смислу. Зокрема, та
ж сленгова лексема «chicken» у поєднанні з іменником «twitter» вживається лише в одному із своїх значень («боягуз»).
Прагматична маркованість виражається у різній мірі. Іноді прагматична маркованість може дорівнювати нулю [2, с. 73].
Слова ж предикатного типу володіють найвищим ступенем прагматичної відзначеності, бо у своїй семантиці вміщають елементи
характеристики, оцінки, що створюють певний прагматичний ефект, наприклад: «did you hear how Dave got totally catfished last
month?! The fox he thought he was talking to turned out to be a pervy guy from San Diego!» [5]. Фамільярного емоційного забарвлення,
що відрізняється відтінком глузливості даному висловленні надає новий лексико-семантичний варіант слова «catfished»(deceived
over social networking site – обманутий через соціальні мережі), a також новий ЛСВ слова«fox» (n) (a beautiful and attractive woman)
– «кішечка» (красива та приваблива жінка), для якого характерною є меліоративна емоційна оцінка.
На морфологічному рівні емоційна оцінка виражається за допомогою суфіксів, що мають емоційно-оцінний потенціал.
негативну оцінку можуть передавати всі суфікси, та одним з найчисленніших, відповідно до наших досліджень, є суфікс
«-less», який при додаванні до іменника утворює прикметник зі значенням відсутності або недостатності даної ознаки. Наприклад: «twitless» (adj) – використовується для опису того, хто, розміщує безглузді або ж абсурдні, коментарі в мікроблозі
«Twitter», a також для позначення періоду часу без отримання / відправлення твіттер-повідомлень: «that girl is twitless,
reading her updates is like pulling an empty cereal box out of the cupboard» [5]. Проте існують також численні приклади
прикметників позитивної оцінки, саме ці слова показують схвальне ставлення мовця до об’єктивної реальності, яку він
сприймає. Наприклад, суфікс «-ific», який утворює прикметники і додається до слова, щоб посилити його експресивність
призвів до появи неологізма «twitterific» (adj) – використовується для опису дуже важливого та хорошого твіттер-повідомлення, наприклад: «I just won the lotto, how twitterific is that!» [5].
Висновки. Таким чином, прагматика, оперує шкалою оцінок, характеристиками міжособистісних відносин, що фіксуються у висловленнях, дискурсах, співвідносить функціонування мовних утворень з певними принципами і постулатами,
яких дотримуються комуніканти для досягнення прагматичних результатів. Отже, можна стверджувати, що неологізми
соціальних мереж «Facebook» та «Twitter» мають значний прагматичний потенціал за рахунок компонентів семантичної
структури, які містять експресивні, емоційні та оцінні елементи значення.
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ПОНЯТІЙНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТИВНОГО СВІТУ
ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ОДИНИЦЯМИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У статті йдеться про зв’язок мови та мислення, роль індивіда у процесі категоризації оточуючого світу, розкрито механізми та способи перетворення чуттєвих і мисленневих категорій у мовні структури, проаналізовано
фрагменти понятійної категоризації об’єктивної дійсності фразеологічними одиницями.
Ключові слова: поняття, понятійна категоризація об’єктивної дійсності, денотат, сигніфікат, зміст і обсяг
поняття.
Понятийная категоризация объективного мира фразеологическими единицами
современного немецкого языка
В статье рассматривается связь языка и мышления, роль индивида в процессах категоризации действительности, показано механизмы и способы трансформации категорий мышления в языковые структуры, проанализировано
фрагменты понятийной категоризации действительности фразеологическими единицами.
Ключевые слова: понятие, понятийная категоризация действительности, денотат, сигнификат, содержание
и объем понятия.
Сonceptual categorization of the objective reality of the phraseological units of
modern German
The article is devoted to the study of the conceptual categorization of the objective reality be means of phraseological
units of Modern German. The author touches also the question of correlation with language and mental structures. The
inseparable part of linguistic analysis is to disclose the mechanisms and the ways of transformation of perception and thinking
categories into linguistic structures. Concept is the highest product of the activity of human mind, one of the most important
kinds of reflection the objective reality by a man. Concepts have their contents and volumes. There are many types of concepts
and they are not stable: they may get over, go into the volume of other concept. Concept is a product of intellectual efforts of
a man and at the same time it is the means of his conceptual thinking.
Keywords: concept, conceptual categorization, objective reality, denotatum, significate, content and volume of concept.

На сучасному етапі розвитку лінгвістики, в центрі вивчення якої перебуває індивід та мова, дослідження фундаментальних складових світосприйняття та їх відображення у мові є надзвичайно актуальним. Тому в сучасних лінгвістичних
пошуках спостерігається зміщення акцентів у бік пізнання людини (її характеру, психічних особливостей, соціологізованих відношень тощо), ролі індивіда та мови у процесі категоризації та концептуалізації навколишньої дійсності [1, с. 55;
19; 11], розгляду реалій оточуючої дійсності через призму людських оцінок, поглядів, думок, ставлень [9]. Невід’ємною
частиною лінгвістичних досліджень є розкриття механізмів та способів перетворення чуттєвих і мисленневих категорій
у мовні структури, визначення відповідності між ними та опис їх з лінгвістичної точки зору [9]. Зазначені аргументи визначають актуальність даного пошуку, яка підсилюється також й недостатньою розробленістю теми понятійного відображення дійсності ускладненими мовними знаками у ході вторинної номінації.
Метою пошуку є аналіз фрагментів понятійної категоризації об’єктивної дійсності фразеологічними одиницями.
Історія розвитку та становлення людини показує, що практичне освоєння світу з моменту створення знарядь праці є
одночасно і його осмисленням. Мислення є засобом проникнення людини у таємниці світу та його пізнання. У відображувальній діяльності індивіда відбуваються найскладніші мовно-мисленневі процеси. Оточуючі об’єкти індивід як «суб’єкт
думки» аналізує, диференціює, оцінює в різних аспектах та за різними параметрами (прагматичним, естетичним, моральним), порівнює, наділяє властивостями (стадія мисленневої апперцепції), створює його (об’єкта) мисленневий аналог з
урахуванням всіх характеристик, важливих для нього. Об’єкти, що пройшли стадію мисленневої аперцепції, осмислюються і заносяться у пам’ять людини у вигляді образних, схематично оформлених структур. Індивід звертається до дійсності, щоб закріпити і верифікувати образні відбитки зовнішніх об’єктів, і, навпаки, він оперує поняттями, щоб виявити
причинно-наслідкові зв’язки та порядок речей, що його (індивіда) оточують. Між світом реальних об’єктів і світом думок
існує постійний зв’язок, у якості якого виступає мова як ще один «світ, що лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім
світом людини» [4, c. 13]. Отже, зв’язуючою ланкою між елементами двох систем виступає мова та її мовні одиниці [4, с.
13]. Здатність мови позначати реальність, що оточує людину, і при цьому самій творити цю реальність (відчуття людини,
її ставлення до дійсності є також реальністю), дозволяє розглядати її не тільки як інструмент, яким користується людина,
а й як генератор ідей і відчуттів, які є частиною самої людини. Ця здатність мови найяскравіше, найнаочніше відбивається
у фразеології, яка виражає глибоке індивідуальне, разом з тим та дуже узагальне, характерне не тільки одному мовному
колективу, а й людству взагалі [10 c. 63].
Понятійна категоризація об’єктивного світу фразеологічними одиницями (далі – ФО) відбувається на базі мисленневих процесів. ФО використовують для позначення предмета чи ситуації словесні знаки не в їх прямому чи переносному
значенні, а, швидше, у зв’язку з тими асоціаціями, які вони можуть викликати у мовця чи слухача.
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У процесі вторинної номінації завжди взаємодіють чотири компоненти: дійсність → понятійно-мовна форма її відображення → переосмислення значення мовної форми, що опосередковує віднесеність нового смислу до дійсності → мовна
форма у вторинній функції найменування → її денотат. Термін «денотат» (від латинського слова denotatum – «позначене»)
дослідники трактують як ознаку чи сукупність ознак деякого класу предметів, як ті суттєві ознаки, які складають обсяг
поняття, вираженого даним знаком [8], як клас ідентичних предметів, об’єднаних у свідомості індивіда певним (часто інтуїтивно виокремленим) сприйняттям і засвоєними у процесі вербальної діяльності ознаками [10, c. 8], як цілісний образ
(прототип) типового, еталонного представника класу сутностей, зв’язаного з даним словом у свідомості носія мови [7, с. 83].
Відношення до денотата у ФО зашифроване у його внутрішню форму (далі – ВФ). Поняття ВФ учені інтерпретують
як цілком самостійне етимологічне значення, що входить у семантичну структуру ФО, але не є складовою частиною його
значення, як образ, як конкретне представлення узагальненої ситуації, як вербальні асоціації, що зв’язані з побутовими
звичками та традиціями, духовною та матеріальною національною культурою, накопиченим історичним досвідом, менталітетом основної маси етносу, системою норм та цінностей даного соціуму, мовною картиною світу [5, с. 34; 12, с. 69–71].
Денотат зв’язують з обсягом поняття. Через поняття денотативне значення співвідноситься з позамовною дійсністю.
Денотативна співвіднесеність передбачає наявність реального зв’язку між двома денотатами, що перебувають у відношеннях реальної суміжності або парцелярності [14, с. 173–180]. Зв’язок між денотатами може бути просторовим, часовим.
Денотатом ускладненого мовного знака є предмет об’єктивної дійсності, виокремлений індивідом з метою утворення
образної одиниці для позначення іншої ситуації. Виокремлений предмет проходить стадію мисленневої апперцепції для створення мисленневого аналога цього предмета з урахуванням його всіх характеристик, важливих для індивіда є «Денотатом
– 1». Денотат-1 вміщує кілька логіко-семантичних аспектів або ознак чи характеристик. Кожен із цих логіко-семантичних
аспектів «Денотата-1» може бути релевантним у тій чи іншій ситуації. Проте, лише важлива для процесу номінації ознака
денотата, її логіко-семантичний або дофразеологічний аспект [6] на основі асоціації подібності чи суміжності виступає підґрунтям для номінації. У подальшому ця ознака зазнає переосмислення і кладеться в основу значення ФО. Інші логіко-семантичні аспекти залишаються у латентному стані. Номінативний словесний знак пов’язаний ономасіологічними відношеннями
не лише з денотатом, що окреслює його предметну віднесеність, але й з поняттям, що формує його понятійну віднесеність.
Відображення дійсності у значенні слова чи ФО втілюється у логіко-предметному (сигніфікат) і психологічному аспекті значення та співвідноситься безпосередньо не з конкретним предметом, а з уявленням про нього, тобто з денотатом.
Мовна одиниця вказує на світ за допомогою інформації, «що конвенціонально закріплена за нею, й одночасно є засобом
мовного мислення у словесній оболонці» [12, с. 131]. Як одиниця свідомості, та безпосередньо співвідноситься не з предметами дійсності, а з уже «чуттєво розчленованими, повторюваними і легко відтворюваними уявленнями про предмети як
елементи досвіду, у відриві від їх різних ситуацій та оточень» [2, с. 19].
Сигніфікат мовного знака може виражати як наукове поняття (науково пізнані й описані об’єкти), так і побутове поняття (інтуїтивно сприйняті, пізнані і описані об’єкти, типізоване уявлення про клас предметів). Ядром значення є сигніфікат,
понятійний зміст, сукупність найсуттєвіших ознак об’єктів, абстрагованих у процесі мислення від ознак чи властивостей
конкретних об’єктів дійсності [6, с. 81]. Сигніфікат як ідеальне, психічне утворення протиставляється денотату − матеріальному класу об’єктів. Називаючи референт, мовець виокремлює в ньому денотат, тобто характеризує предмет як
такий, що має спільну сукупність ознак з іншими одиничними предметами даного класу. Інформація мовного знака, яка
не зв’язана з актом комунікації, є його денотативним значенням, що називає поняття. Сигніфікативне значення, денотат і
уявлення дозволяє побачити в денотаті своєрідний сплав предметно-логічного значення і уявлення.
Враховуючи мисленневий чинник відображення об’єктивної дійсності, до проміжкового ланцюжку включаємо образне представлення ознаки. Тоді референтну співвіднесеність ФО виражаємо у такій послідовності: референт предмет /
ситуація → поняття про предмет (Денотат-1) → проміжковий ланцюжок: виокремлена індивідом диференційна ознака → її образне представлення → фразеологічне значення → Денотат ФО або Денотат-2.
У мовознавстві під «поняттям» розуміють найвищий продукт діяльності мозку людини, один із найважливіших різновидів відображення об’єктивної дійсності, набір необхідних і достатніх ознак відображеного об’єкта чи явища або думку,
що в узагальненій формі відображає предмети і явища дійсності за допомогою фіксації їх властивостей і відношень,
які виступають у понятті як загальні та специфічні ознаки, співвіднесені з класами предметів та явищ [15: 383–385; 9].
Основну характеристику поняття складають його зміст і обсяг. Сукупність суттєвих і розрізнювальних ознак предмета чи
множинності однорідних предметів, відображених у понятті, є його змістом. Сукупність предметів, що охоплюються поняттям, є його об’ємом. Зміст і обсяг поняття є взаємозалежними − збільшення об’єму поняття викликає зменшення його
змісту і, навпаки.
Оскільки предмети зовнішнього світу перебувають у певному зв’язку і взаємообумовленості, то у певних відношеннях
перебувають і поняття, які здатні переходити одне в одне, входити в об’єм іншого поняття і складати при цьому лише
його частину [3; 8]. За характером елементів обсягу, поняття поділяють на збірні (деякі множини, що мисляться як окремі
предмети: das Geld, die Arbeitslosenarmee) і незбірні (узагальнюються окремі предмети). За типом елементів обсягу поняття розпадаються на конкретні (узагальнюються предмети або їх упорядковані сукупності) і абстрактні (узагальнюються
властивості предметів). За характером ознак, що формують зміст поняття, існують позитивні та негативні, співвідносні
та безвідносні. Безвідносні поняття відображають предмети, що існують окремо і мисляться самі по собі, поза зв’язком з
іншими предметами. Співвідносні поняття відображають предмети, які існують лише у зв’язку і одночасно один з одним,
і тому не мисляться один без одного (der Arbeitgeber – der Arbeitnehmer). За відношенням один до одного поняття поділяються на порівнювані і непорівнювані. Порівнювані поняття мають загальну родову (інтегральну) ознаку, або спільне
родове поняття. У непорівнюваних поняттях такі ознаки відсутні. У подальшому порівнювані поняття поділяються на
сумісні і несумісні. Сумісні поняттях є такими, в яких видові ознаки гарантують повне або часткове співпадіння їх обсягів.
Поняття, у яких обсяг не співпадає ні повністю, ні частково називаються несумісними, наприклад: auf der Kippe stehen
(ugs.) – букв. «стояти на краю, на виступі» → gefärdet sein, sich in einer kritischen Lage, Situation befinden – «ситуація, матеріальний стан фірми, підприємства перед банкрутством» [17, с. 836].
Відношення сумісності розпадаються на рівнозначність (тотожність), перетин (перехрещення) та підпорядкування (субординація). У відношеннях рівнозначності перебувають поняття, що виражають один предмет. Об’єми цих понять співпадають, але вони мають різний зміст: der Geldmann (багач) = Millioner, а також Magnat, Krösus, Nabob, Finanzkapitalist,
Finanzier, Geldsack (umg.), Finanzhyäne (umg.), der Onkel aus Amerika (ugs.) [16: 92]; der Euro = die Mark у вираженні поняття «надто економно розпоряджатися грошима»: jeden Euro zweimal umdrehen [17: 203] → jede Mark [zweimal /dreimal]
umdrehen [17, с. 574].
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У відношеннях перетину (перехрещення) перебуває поняття, об’єм якого частково входить в об’єм іншого, обсяги яких
частково збігаються. Поняття «важкий матеріальний стан» та «викарабкатися з важкого матеріального стану» (schwierige
materielle Lage, sich aus der schwierigen Lage herausarbeiten) частково збігаються з поняттям in der Klemme sein – дослів.
«бути затиснутим клемою» у наступних ФО: in der Klemme sitzen / stecken (ugs.) − «бути в скрутному матеріальному стані»
[17, с. 417], jmdm aus der Klemme helfen (mit ein paar Euro fürs Erste) – «допомогти комусь перебороти матеріальні труднощі» [17, с. 417].
У відношеннях субординації перебувають поняття, обсяги яких повністю співпадають, тобто зіставляються родове та
видове поняття, наприклад: das Kapital → das Geld у ФО aus etwas Kapital schlagen та aus (або bei) etw. Geld herausschlagen
− «мати вигоду, прибуток з чого-н.; заробляти капітал на чомусь»; а також der Euro → der Pfennig у ФО jeden Euro zweimal
umdrehen [17: 203] → jeden Pfennig [zweimal / dreimal] umdrehen – «надто економно розпоряджатися грошима» [17, с. 574].
Несумісними будуть такі поняття, видові ознаки яких обумовлюють повне не збігання їх обсягів, як напр.: die Beine
unter jmds / fremden Tisch strecken – «жити за чужий рахунок» [17, с. 773] → sein eigen Brot essen – «жити власною працею»
[16: 292]. Відношення несумісності розпадаються на суперечності, протилежності та супідрядності.
У відношеннях суперечності (контрадикторність) перебувають поняття, зміст яких заперечує один одного, а сума обсягів вичерпує обсяг родового поняття: die Aktien steigen [16, с. 77] → die Aktien fallen [16, с. 77] «курс акцій зростає /
падає»; einen fetten Bissen haben (ugs.) – «мати великий прибуток» [18, с. 353] → ein kleines Brot haben – «мати незначний
прибуток» [18, с. 436].
У відношеннях контрарності перебувають поняття, що є видами одного й того самого роду, але одне поняття містить
такі ознаки, які інше заперечує. Обсяги таких понять не збігаються: Bankrott gehen / machen – «занепасти» [17, с. 91] → auf
Hochtouren bringen – «вивести на високу потужність» [17, с. 366].
У відношеннях координації або супідрядності перебувають обсяги двох або декількох понять, що виключають одне
одного, але підпорядковуються третьому родовому поняттю, наприклад: das Geld → der Euro → der Rubel → der Heller
→ der Pfennig: der schnelle Euro – «швидко зароблені гроші, часто нечесно» [17, с. 203] → der Rubel rollt (ugs.) – «гроші
працюють» [17, с. 627] → auf Heller und Pfennig (ugs.) – «точно, до копієчки» [17, с. 343].
Проведений лінгвістичний пошук дає підстави стверджувати, що поняття як найвищий продукт мисленневої діяльності індивіда є одним із різновидів категоризації об’єктивної дійсності фразеологічними одиницями. Здатність до категоризації є основоположною для мисленневої та пізнавальної діяльності індивіда. Індивід концептуалізує та вербалізує навколишній світ антропоморфно, предметоморфно, зооморфно, істотоморфно. Фразеологічні одиниці фіксують всі шляхи
понятійного засвоєння світу людиною протягом всієї її історії. Правильне відображення дійсності у поняттях обумовлене
можливостями практичного відтворення закономірностей об’єктивної дійсності.
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МОВНА ГРА В РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ: ПРОБЛЕМА ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ
Статтю присвячено проблемі перекладу рекламних слоганів, що містять мовну гру. Визначено поняття мовної
гри, окреслено специфіку реалізації мовної гри в рекламному тексті, зокрема в рекламних слоганах. Простежено
особливості відтворення явищ мовної гри в перекладі рекламних слоганів з англійської українською мовою, подано
рекомендації щодо перекладу багатозначних лексем і каламбуру.
Ключові слова: рекламний слоган, переклад, мовна гра, полісемія, каламбур.
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ: ПРОБЛЕМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПЕРЕВОДE
Статья посвящена проблеме перевода рекламных слоганов, содержащих языковую игру. Определено понятие
языковой игры, очерчена специфика реализации языковой игры в рекламном тексте, в частности в рекламных слоганах. прослежены особенности воспроизведения явлений языковой игры в переводе рекламных слоганов с английского
на украинский язык, поданы рекомендации в отношении перевода многозначных лексем ы каламбура.
Ключевые слова: рекламный слоган, перевод, языковая игра, полисемия, каламбур.
PLAY ON WORDS IN ADVERTISING SLOGANS: THE PROBLEM OF RECREATION IN THE TRANSLATION
The article is dedicated to the problem of translation of advertising slogans containing the play on words. An advertising slogan is the core element of the composition of an advertising text, as is includes the statement of the unique advertising offer and the main idea, the implication of the advertising message. The compliance of an advertising slogan with such
requirements as conciseness, concept and aphorism bearing, memorability predetermine peculiarities of its composition as of
one language unit formation. One of the text producing forces of an advertising slogan is the play on words, which supposes
conscious breaking of the rules of the natural language and «balancing» on the brink of the norm. The article defines the notion of the play of words, determines the specifics of the realization of the play on words in the advertising text or advertising
slogans in particular. The basic means of the play on words realization in advertising slogans is polysemy that makes possible
of actualizing of the direct and figurative meanings of one word within the limits of the slogan. Puns in advertising slogans
are built on the joining of different meanings of one word, sound or graphic multiple layer structure, thus creating comic
effect while influencing the reader. In English advertising slogans play on words becomes the key composition element, but
causes certain difficulties for translation. The peculiarities of recreation of the play on words phenomena in the translation
of advertising slogans from English into Ukrainian are traced and the recommendations as to the translation of polysemantic
lexems and puns are given. The research is aimed on the applied aspects of linguistics that is why it contains specific examples
of translation of advertising slogans with play on words and the explanation of the creation of semantic lacunas in case of
impossibility of the adequate translation of polysemy and puns. The perspectives of the scientific exploring are in the further
development of principals of translation of play on words in the advertising texts.
Key words: advertising slogan, translation, play on words, polysemy, pun.

Актуальність статті. Вербальні особливості рекламних слоганів неодноразово ставали предметом досліджень українських та зарубіжних лінгвістів (див. праці В. Зірки, Т. Ковалевської, Ф. Котлера, А. Кривоносова, Н. Кутузи, І. Морозової,
Л. Синельникової та ін.). Основну увагу в цих розвідках приділено семантиці та структурі рекламного слогану, що традиційно визначають за вже класичною дефініцією І. Морозової як «коротке самостійне рекламне повідомлення, що може
існувати ізольовано від інших рекламних продуктів та становить згорнутий зміст рекламної кампанії» [6, с. 7]. На думку В.
В. Зірки, слоган повинен бути коротким і влучним виразом та передавати зміст рекламної пропозиції [2, с. 75]. Однак проблема перекладу рекламних слоганів здебільшого залишається поза увагою дослідників, хоч в умовах глобалізації та інтернаціоналізації мас-медіа саме переклад рекламних текстів, зокрема слоганів, набуває особливого значення. Всесвітньо
відомі торгові мережі, розробляючи рекламні кампанії, прагнуть досягти універсальності в рекламних пропозиціях, тобто
подати унікальність своєї продукції в усіх країнах за допомогою однакових мовних виразів – слоганів. Під час перекладу
слоганів переважно виникають проблеми з відтворенням окремих лексем, відтінків значення та особливо явища гри слів.
Гра слів здатна виступати текстотвірним чинником під час формування рекламних слоганів, тому її потрібно відтворювати
у перекладі за допомогою засобів мови, на яку перекладають. Звернення до проблеми перекладу явищ мовної гри і визначає актуальність нашої наукової розвідки.
Мета статті – дослідити оригінальні та перекладні рекламні слогани, що побудовані на підставі мовної гри, та окреслити шляхи адекватного перекладу в таких випадках. Мета передбачала розв’язання таких завдань: визначити поняття
мовної гри, простежити реалізацію мовної гри в оригінальних англомовних і перекладних (українських і російських) слоганах, сформулювати вимоги до перекладу мовної гри в рекламних текстах та запропонувати власний переклад рекламних
слоганів з урахуванням цих вимог.
Об’єктом дослідження слугували оригінали та переклади рекламних слоганів, а предметом – мовні засоби реалізації
мовної гри в рекламних слоганах.
Останнім часом проблеми мовної гри в різних видах тексту привертають увагу лінгвістів (праці Т. Космеди, В. Саннікова, Н. Непийводи, Б. Нормана та ін.), а релевантність мовної гри в рекламному тексті розглянуто насамперед в аспекті асоціативного та конотативного впливу на реципієнта [8, 126]. Мовну гру визначають як особливий вид діяльності
людини, якій притаманні такі ознаки: естетичний потенціал, комічний ефект та лінгвальна природа [7, с. 7–10]. Мовна
гра ґрунтується на свідомому порушенні мовних норм, точніше її сутність у «балансування на межі норми» (Б. Норман).
О. Журавльова зазначає, що мовна гра «порушує симетрію співвідношення змісту і середовища його функціонування, приводячи стабільні структури в новий стан нестабільності. Отже, мовна гра становить новий етап розвитку системи на підставі операцій над стабільними мовними структурами – еталонами, прототипами, моделями породження змісту» [1, с. 46].
У рекламному тексті мовна гра насамперед представлена в рекламних слоганах, наприклад, повтори і синтаксичний
паралелізм: «Ічня». Справжня згущенка! Справжнє молоко! Справжній цукор!; «Світоч». Покоління майстерності.
Покоління любові; «Laysmax». Максимум смаку! Максимум емоцій!; використання рими: «Whiskas». Кожна киця знає
– смачніше не буває!; «Мезим». Після їжі легше з ним!; «Растішка». Смак для діточок, користь для кісточок!; В животі ураган? Приймай «Еспумізан»!; Підшлунковій сил бракує? «Ензибене» Вас врятує!; наявність неологізмів та оказіоналізмів: «Nuts». Цілогоріхова насолода; «JacobsMonarch». Сила аромоксамиту; «Roshen». Екстраякісний; використання
метафор та полісемії: «Actimel». Зміцни фортецю імунної системи!; Настав час «УДАРу»! тощо. Н. В. Кутуза аналізує
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мовну гру в рекламному тексті як ай-стопер, тобто як прийом привернення уваги в рекламі та запам’ятовування [4, с. 109].
наявність мовної гри в рекламному слогані є передумовою не лише кращого запам’ятовування, а й потужного впливу на
адресата, тому мовна гра в разі її наявності має бути врахована і під час перекладу рекламних слоганів, оскільки виконує
засадничу роль в впливі на реципієнта.
Проблему мовної гри у світлі перекладознавства порушує Т. А. Космеда, стверджуючи, що «переклад фактів мовної гри потрібно вважати не абсолютним, а відносним явищем» [3, с. 11]. Однак усунення мовної гри, зберігаючи загальну ідею та зміст рекламного слогану, змінює його впливовий потенціал. Навіть якщо порівняти російський варіант
слогану «Gillette». Лучше для мужчины нет, що містить риму, та його неримований український відповідник «Gillette».
Краще для чоловіка немає, то відсутність рими, ритму та віршованого розміру спрощують слоган й не сприяють впливу
та запам’ятовуваності його споживачами. Переклад рекламних слоганів загалом є складним завданням, оскільки «особливості перекладу рекламного тексту здебільшого подібні до особливостей перекладу тексту художнього» [5, с. 110] тобто
найскладнішого виду перекладацької діяльності.
Якщо в межах близькоспоріднених мов збереження мовної гри в перекладі становить серйозну проблему, то у випадку
неблизькоспоріднених мов, якими є англійська та українська, ця проблема набуває особливої гостроти. Універсальних рекомендацій тут немає, Т. Космеда вважає, що «Переклад гри слів не може мати єдино можливих і визнаних рекомендацій.
Перекладач повинен виявити максимум творчості для подолання труднощів при відтворенні гри слів. Найголовніше, про
що перекладач повинен пам’ятати: під час перекладу тексту, в якому наявна гра слів, найціннішим є збереження смислу та
риторичної функції» [3, с. 113]. Розглянемо англійські слогани, побудовані на мовній грі, та їх переклад.
Найпоширенішим прийомом мовної гри в англійських слоганах є використання полісемії, коли одна лексема актуалізує
в контексті одночасно як пряме, так і переносне значення, за рахунок чого створюється ефект багатошаровості повідомлення на семантичному рівні. Так, наприклад, рекламний слоган авіакомпанії «Lufthansa» There’s no better way to fly містить
багатозначне слово way, основними значеннями якого є «шлях, дорога» та «спосіб, метод, засіб» (way брит. / амер. I. noun.
1) шлях; дорога; маршрут; 2) напрям; 3) відстань; 4) рух вперед; хід; 5) спосіб дії; метод, спосіб; 6) особливість, характерна
риса; 7) ставлення, аспект; 8) положення, стан; 9) область, сфера; заняття; 10) категорія, рід; 11) можливість, шлях, засіб; 12)
мор. стапель; 13) тех. направляюча (станк;); 14) юр. право проходу, проїзду [10]. Зважаючи на це, в оригінальному тексті накладаються два значення: з одного боку, слоган можна тлумачити як Немає кращого шляху для польотів, а з іншого – Немає
кращого способу літати. Проте в українському перекладі втрачено мовну гру, оскільки відсутня відповідна багатозначна
лексема, що могла б передати одночасно значення й напряму, й способу руху. Ми пропонуємо обрати перший варіант перекладу, тому що слово «шлях» в українській мові також полісемічне: 1. Смуга землі, призначена для їзди та ходіння; дорога.
2. Місце для проходу, проїзду кого-, чого-небудь; прохід. 3. Напрям руху в який-небудь бік, до якогось відомого або наміченого місця. 4. Процес їзди, ходьби і т. ін. куди-небудь; перебування в русі певний час. 5. перен. Засіб досягнення чого-небудь, характер дій. 6. перен. мн., анат. Орган у вигляді каналу, в якому відбувається яка-небудь діяльність організму людини
або тварини [9, Т. 11, с. 493]. Як бачимо, основне значення вказує на місце та напрям руху, а також безпосередньо процес
пересування (значення 1–4), а переносне значення вказує на засіб досягнення чого-небудь, тобто є синонімічним до способу, методу. Хоч останнє значення і периферійне, але воно створює певний ефект мовної гри, хоч і не так яскраво вираженої,
як в оригінальному слогані. Якби ми обрали другий варіант перекладу, використавши лексему «спосіб», багатозначність
зникла б взагалі, оскільки академічний тлумачний словник фіксує такі значення: спосіб – 1. Певна дія, прийом або система
прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось. 2. Те, що служить знаряддям, засобом і т. ін. у
якій-небудь справі, дії. 3. Граматична категорія дієслів, що виражає відношення дії (або стану) до дійсності, встановлюване
мовцем [9, Т. 9, с. 578]. У цьому разі відсутнє значення, пов’язане з місцем та напрямком дії, тобто шляхом.
Слоган іншої авіакомпанії «Сінгапурські авіалінії» також побудовано на грі слів: A great way to fly, де багатозначним
словом є great. Воно є прикметником та одночасно позначає дві ознаки «прекрасний чудовий» – позитивна оцінка найвищого ступеня, та «великий, величезний, значущий» – характеристика розміру на значущості предмета (great adj.1) великий;
величезний, величний, колосальний; великий, значний, численний (про число, кількість, міру); 2) видатний; 3) піднесений,
благородний; гарний, позитивний; 4) шляхетний (за походженням); світський; пишний (напр., про церемонію); 5) чудовий,
прекрасний; важливий, головний; 6) (звич. у сполученні з іншим прикм. розміру) величезний; 7) predic (at, іст. in) досвідчений, майстерний, сильний (у чому-небудь); 8) predic (on) який розуміється, розбирається (у чому-небудь); палко захоплений
(чим-небудь); 9) як компонент складних слів (great-) пра-; great-grandfather прадід; 10) іст. вагітна (тж. great with child) [10].
У перекладі можливі два варіанти слоганів: по-перше, Прекрасний (чудовий) спосіб літати, а по-друге, Великий шлях для
польоту (якщо врахувати й полісемічність лексеми way). Проте друге значення слова great, що вказує на великий розмір,
в оригінальному слогані додатково актуалізує семантику трансокеанських перельотів, тобто «великих, величезних» перельотів. Ми б запропонували в цьому випадку за рахунок певних лексичних трансформацій зберегти саме явище гри слів,
подавши такий переклад слогану: Великі можливості для польотів! Ми вжили український прикметник «великий», який має
такі значення: 1. Значний своїми розмірами, величиною; протилежне малий. 2. розм. Який вийшов з дитячого віку; дорослий.
3. Який набагато переважає звичайний рівень, звичайну міру. 4. Який має чималу силу прояву, інтенсивність дії. 5. Який має
важливе значення. 6. Геніальний, загальновідомий, діяльність якого дуже високо оцінена [9, Т. 1, с. 318]. Як бачимо, цей прикметник має різні значення, серед яких актуалізовано «значний своїми розмірами» та «який переважає звичайний рівень, має
інтенсивність прояву», тобто в другому значенні немає позитивної оцінки найвищого ступеня, але слово можна використати
з метою надання такою оцінки як «найвищої за інтенсивністю», тобто майже та ж семантика, що і в оригінальному тексті.
Однак можливі випадки, коли адекватний переклад зі збереженням гри слів, неможливий. В англійському слогані
французького автомобіля «Peugeot» The drive of your life наявна полісемічна лексема drive, яка одночасно має такі значення «автівка», «поїздка» та «прагнення». У перекладі слогану можна ж актуалізувати лише одне з цих значень, тому,
враховуючи семантику рекламного повідомлення, присвяченого автомобілю, ми б залишили Автівка твого життя, тоді
як варіанти Поїздка твого життя або Прагнення твого життя тут менш доречні.
Мовна гра виникає і у випадках наявності в лексеми переносного значення, що контекстуально або функційно обмежено, напр., слоган With all that space in the sky, why feel champed? буквально перекладаємо як З таким простором у небі,
навіщо відчувати тісняву? Цей слоган було запропоновано для нових авіалайнерів бізнес-класу з особливим розміщенням
крісел, тобто з великими простором між місцями для сидіння. Тут ефект семантичної багатошаровості створюється за
рахунок слова space, яке має, крім основного значення «простір», має ще й сленгове – «місце в громадському транспорті»
(space noun 1) протяжність; площа; простір, межі; місце (яке займається яким-небудь предметом); 2) космос, космічний
простір (outer space); 3) філос. простір; 4) відстань, проміжок, інтервал; інтервал (на друкарській машинці); 5) період часу,

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

96

проміжок часу; 6) місце в газеті; час для виступу по телебаченню (продається телекомпаніями; для реклами); 7) сл. місце
в житті; життя (людини); 8) мат. поле; простір; 9) полігр. шпація, пробільний матеріал; пробіл; 10) пробіл (space character);
11) сл. місце в громадському транспорті; місце або місця в пасажирському літаку [10]. У такий спосіб актуалізується значення не загального простору, простору неба для польотів, а особистого простору, простору комфорту. Для перекладацької
практики подібні випадки становлять приклади лакун, що не відтворюються як мовна гра в перекладеному слогані.
Крім полісемії, в рекламних слоганах активно використовують каламбур, що також побудований або на актуалізації
різних значень одного слова, або омонімів, або співзвучних слів, проте каламбур загалом характеризується тим, що має
комічний ефект. Так, у слогані We fly for your smile, що перекладаємо буквально як Ми літаємо за вашу посмішку спостерігаємо каламбур, що виник на основі полісемії, причому не лексичної, а граматичної. Вираз for smile перекладаємо
як «за посмішку», при цьому прийменник «за», еквівалентний англійському for, через його граматичну поліфункційність
та полісемантичність, здатний передавати як значення мета, цілеспрямованості (за = задля), так і значення заміщення (за
= за рахунок). Зважаючи на це одночасно актуалізовано два значення виразу: з одного боку, посмішка є метою, тобто моральною винагородою, а з іншого – матеріальною. Ми б запропонували перекласти цей слоган у такий спосіб: Ми літаємо
задля вашої посмішки. Мовна гра тут наявна, хоч і завуальована.
Каламбур на основі звукового сприйняття слогану представлений в такому прикладі: Holden go. Автоконцерн Holden
обрав нібито примітивний слоган, що буквально перекладається як Холден їде (рушить). Проте в разі швидкої вимоги цей
слоган чується реципієнтам інакше – як Hold and go, тобто в перекладі це вже буде Тримайся та вирушай! У такий спосіб
неозначеність знімається за рахунок написання слогану, тому його потрібно просувати та тими комунікаційними каналами, що орієнтовані на аудіосприйняття – радіо і телебачення. Цей слоган – приклад дуже вдалої реалізації гри слів, проте
він належить до неперекладних, каламбур тут втрачено, адекватний переклад не можливий.
У наступному прикладі слоган Wii would like to play містить графічну гру слів, оскільки назва гри «Wii» вимовляється
однаково із займенником «ми», тому створюється ефект багатошаровості Нам подобається грати та Подобається грати
у «ві». У перекладі пропонуємо замінити розповідне речення на питальне, вживши інший займенник, дещо співзвучний
з англійської назвою гри, тобто, «Вии» бажаєте грати? Наявність у перекладі оказіоналізму «вии» створює комічний
ефект та зберігає каламбур, що ми вважаємо пріоритетним.
Отже, під час перекладу рекламних слоганів, побудованих на мовній грі, перевагу потрібно надати відтворенню мовної
гри засобами іншої мови, якщо цей прийом виконує текстотвірну функцію. Основними прийомами мовної гри в рекламному
тексті є лексична полісемія та каламбур, задля збереження яких допускаються різноманітні лексичні та граматичні трансформації. Якщо мовну гри передати в перекладі неможливо, перевага надається основній семантиці слогану. Перспективи
дослідження вбачаємо у розробленні механізмів перекладу рекламних слоганів з різними елементами впливу на реципієнта.
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АНАЛІЗ МЕТАФОРІЗОВАНИХ КОНЦЕПТІВ
У КАРТИНІ СВІТУ ЖІНОЧОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
У статті проаналізовано особливості дослідження метафор у сучасній лінгвістиці, їх роль та змістове насичення у текстах автора-жінки на матеріалі творів Маргеріт Дюрас. Дослідження виявило тенденцію до чуттєвого
сприйняття навколишнього світу автором-жінкою.
Ключові слова: роман, картина світу, метафора, концепт, мовна особистість, гендер, авторська образність,
концептуальна організація.
АНАЛИЗ МЕТАФОРИЗИРОВАННЫХ КОНЦЕПТОВ В КАРТИНЕ МИРА ЖЕНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В статье проанализировано исследование метафoр в современной лингвистике, их роль и смысловое наполнение
в тексах автора-женщины на материале произведений Маргерит Дюрас. Исследование позволило установить, что
познавательная деятельность автора-женщины базируется на чувственном восприятии окружающего мира.
Ключевые слова: роман, картина мира, метафора, концепт, языковая личность, гендер, авторская образность,
концептуальная организация.
ANALYSIS OF METAPHORICAL CONCEPTS IN AUTHORESS’ LINGUISTIC PERSONALITY WORLD
PICTURE
The article is devoted to the analysis of modern linguistic studies of metaphors, their role end content in authoress’ texts
through the example of novels written by Margerite Duras. The gender specificity of the author’s linguistic personality has
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been studied from cognitive perspectives. Comprehensive analysis of metaphorical devices displayed the tendency toward the
author’s sensory perception of the world, mirrored in figurative representation of emotional states thought ‘‘corporal’’ means
used by M.Duras to depict the whole gamut of a person’s emotional life. The author’s imagery reflects the female worldview
peculiarities.
Key words: novel, world picture, metaphor, concept, linguistic personality, gender, author imagery, conceptual organization.

Постановка проблеми. Відображуючи реальний світ метафора створює нове сприйняття звичних понять, ця здатність
метафори завжди, починаючи від Аристотеля, викликала захоплення та прагнення розгадати її загадку. Когнітивна лінгвістика розглядає метафори як необхідний інструмент пізнання [15, с. 358], який сам відображає своєрідність світосприйняття конкретної мовної особистості, соціального угрупування. Існують численні підходи до дослідження когнітивного
рівня мовної особистості. Актуальність дослідження полягає у тому, що ми зосередимо увагу на реалізації когніції при
створенні оригінальної авторської образності, оскільки людська когніція є не лише «силою, що формується, але й тією, що
формує» [9, с. 8] пізнання світу, яке саме по собі є процесом метафоричним [12, с. 388].
Зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Сьогодні науковці [2; 17; 19; 27] переосмислюють
поняття самої метафори та її ролі у мовленні. Новітні розвідки доводять її визначну роль у процесі категоризації оточуючих людину явищ та подій. Метафоризація наскрізь пронизує повсякденне життя [14, с. 110], а буденна понятійна система
метафорична за своєю суттю [13, с. 36]. Метафори відображають ієрархію цінностей у системі людського світосприйняття
і зрештою дозволяють зрозуміти концептуальну систему особистості.
Метафоричне вживання припускає сприйняття аспектів реальності, які виражаються інакше, ніж в термінах об’єктів,
відносно яких відбувається референція в мовленні. Інакше кажучи, метафора – це осмислення одного об’єкта в термінах
іншого [21, с. 432]. Метафоричний зміст не лише скасовує буквальний, але і підтримує його, метафорична референція зберігає буденне бачення в напруженому зв’язку з новим, який вона пропонує [21, с. 427]. Таким чином, метафора оновлює
уявлення про об’єкт і проявляє специфічно-індивідуальні риси мовлення автора художнього твору.
Дослідження жіночої картини світу обов’язково передбачає дефініцію тих елементів, які складають її підґрунтя, тобто
вивчення «стереотипів» жіночої мовної свідомості [1, с. 38]. Образне осмислення певного сегменту дійсності вказує на
його ціннісність для суб’єкта мовлення, оскільки інтерпретація світу мовцем здійснюється шляхом категоризації значущих ситуацій і взаємодій, які є суб’єктивно актуальними [6, с. 25; 24, с. 55]. Щойно виникає образ, він одразу стає значущим [21, с. 451]. У зв’язку з цим, необхідно відмітити, що людина схильна до образної обробки тих фактів, які принципово
важливі для неї. Серед величезного наданого їй матеріалу мовна особистість обирає засоби, які відповідають стійким
зв’язкам між поняттями в її тезаурусі, упорядковуються в ієрархічну систему, яка певною мірою відображає ціннісну
систему мовця та його життєве кредо. Систематичне вживання того чи іншого компоненту у визначенні окремої ситуації
підкреслює його суб’єктивну важливість. Методологічне/наукове значення. Отже, специфіка використання автором засобів образності зумовлюється особливостями життєвого досвіду, який значною мірою формується під впливом гендерної
приналежності. Відтак розвідки в напрямку структури творення образності жіночою мовною особистістю уможливлюють
з’ясування смислотвірних концептів жіночої картини світу.
Аналіз досліджень і публікацій. Багатоаспектність розуміння метафоричних процесів втілюється в різноманітних
підходах до методів їх дослідження. Метафоричне утворення, в плані механізму його інтерпретації досліджує М.Блек [4].
Його теорія полягає в тому, що метафоричне утворення складається з фокусу метафори – головного предиката (слова, яке
не може мати в даному контексті свого буквального значення), головного суб’єкта (слова, синтаксично пов’язаного з предикатом) та допоміжного суб’єкта, який є таксономічною категорією, яка долучається до змісту головного предиката. Головний предикат посідає низку асоціативних значень, які не входять до нормативного визначення слова, проте можуть виникати в свідомості при використанні слова. Ці асоціативні значення М. Блек називає імплікаціями. Категоріальний дисонанс
блокує основний компонент значення слова, а імплікації, відтак, стають єдиними ознаками, що імплікуються суб’єкту [4,
с. 89]. Цю концепцію, дещо інтерпретуючи її, розвивають російські лінгвісти Н. Д. Арутюнова [2] та О. В. Падучева [19].
Так, Н. Д. Арутюнова робить висновок, що механізм утворення метафоричного значення полягає у «вторгненні синтезу
в зону аналізу» [3, с. 348], остання, сформована з предикативних слів, відчуває вплив ідентифікуючої функції предмету
мовлення, який реалізується в темі повідомлення та характеризується дескриптивністю і семантичною неподільністю,
створюючи, в свою чергу, зону синтезу.
Засади когнітивного аналізу метафори були покладені Дж. Лакоффом та М. Джонсоном [25; 26]. Вони показали, яким чином метафоричні утворення віддзеркалюють особливості пізнавальних процесів. Саме поняття, яке підлягає метафоричному
осмисленню, за їх концепцією, термінологічно позначається як царина-мета, воно формується внаслідок проектування на
нього семантичного поля царини-джерела. Царина-джерело представляє собою конкретні поняття, за допомогою яких здійснюється представлення царини-мети, яка являє собою зміст метафоричного утворення. Як царина-джерело, так і царина-мета є концептуальними полями, що представляють собою «інформаційні пакети» фонових знань творця образності [8, с. 145].
Цей підхід отримав широке визнання та став класичним засобом аналізу метафоричних утворень. Дослідження концептуальних засад існування метафори саме в цьому руслі здійснює М. В. Нікітін [17]. Останній досліджує природу концепта-джерела
та концепта-мети, наголошуючи на існуванні функціональних компонентів в єдиній складній структурі концептів, залучених
до метафоричного осмислення [17, с. 24]. Хоча підхід М.В.Нікітіна суттєво різниться від концепції Н. Д. Арутюнової, вони
сходяться на думці, що метафоричне утворення посідає категорію емоційної оцінки. Але на відміну від Н. Д. Арутюнової,
яка вважає, що метафора в цілому виявляє своєрідну «зашифровану» оцінку осмислюваної ситуації суб’єктом мовлення [3, с.
368], М.В.Нікітін стверджує, що оцінка формується на ґрунті концепта-корелята, який формує сприйняття царини-мети [17,
с. 20]. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми Таким чином, наукові дискусії щодо суті метафоричних
утворень є незавершені і відкривають широке поле для мовознавчих розвідок. Оскільки метою нашої роботи є встановлення
лінгвокогнітивних особливостей жіночого авторського мовлення, ми спираємось на концепцію Дж. Лакоффа та М. Джонсона, яка відкриває шляхи до аналізу концептуальних засад жіночої картини світу. У вітчизняній лінгвістиці ця традиція була
продовжена в роботах О. П. Вробйової [5], С. А. Жаботинської [9] та О. Л. Козачишиої [10]. Згідно цієї методики з чотирьох
романів М. Дюрас методом суцільної вибірки було відібрано 2152 метафори та образних порівняння.
Новизна. Ми беремо до уваги лише «живі» метафоричні утворення, оскільки «стерті» метафори виявляють особливості осмислення світу цілим етносом, тоді як перед нашою роботою стоїть завдання провести розвідки в напрямку специфіки жіночого авторського мовлення, що уможливлюється дослідженням «живої», іншими словами, оригінальної авторської метафори.
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Виклад основного матеріалу. Метафоризований концепт осмислюється через емпіричні уявлення, які випливають із
фізичного сенсомоторного досвіду [2, с. 9; 5, с. 19; 112, с. 392], тобто концепт-корелят (царина-джерело) метафоричного
утворення ґрунтується на базисних сенсорних формах свідомості. Таким чином, царина-джерело має такі властивості:
вона відноситься до базового рівня свідомості та формує ставлення до царини-мети. Дослідження специфіки залучення
концептів-корелятів до осмислення царини-мети уможливлює представлення психологічного портрету М.Дюрас, виходячи з особливостей образності, створеній нею в романах.
Зробивши вибірку оригінальних авторських метафор з чотирьох романів М. Дюрас та дослідивши специфіку залучення фізичних сутностей до осмислення царини-мети, ми виявили, що концепти-кореляти метафоричних утворень логічно розподіляються на п’ять тематичних класів відповідно максимально прогностичних (найбільш суттєвих) ознак, тобто
таких, які уможливлюють прогнозування всередині об’єкту більшої кількості інших ознак – властивостей та відношень
[7, с. 43]: ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ, СВІТ ПРИРОДИ, ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ,
ФОРМИ ІСНУВАННЯ МАТЕРІЇ, ОДУШЕВЛЕНІ ІСТОТИ. Предмети думки всередині класу поєднані відповідно ознак
класової приналежності: з зовнішнього боку – як відокремлювана власна ознака, а з внутрішнього – як невідокремлювана власна ознака. Оскільки будь-яка власна ознака виводиться зі суттєвих ознак предмету, хоч в них і не міститься [11,
с. 350–351], то ми, слід за Б. В. Деменко [7, с. 44], під зовнішньо відокремлюваною ознакою розуміємо таку, яка належить
не всім, а лише деяким предметам класу, на противагу внутрішньо невідокремлюваній, яка належить усім предметам класу.
Розглянемо їх детальніше.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ (La personne et ses aspects psychоphysiologiques). Цей клас
складає 42% від усього обчисленого матеріалу, сформований з двох підкласів: людська фізіологія та психічна діяльність
людини. Перший включає поняття, об’єднані навколо процесів, що відбуваються в організмі та його частинах. Таким
чином, цей підклас утворюють п’ятнадцять груп концептів-корелятів, які описують життєдіяльнісні функції людського організму [28]: серце (cœur), обличчя (visage), власне тіло (corps en général), очі (yeux), руки (mains), кров (sang), нюхові відчуття (sensations olfactives), погляд (regard), усмішка (sourire), фізіологічні потреби (nécessités physiologiques). До підкласу
психічна діяльність людини ввійшли концепти-кореляти, які характеризують духовну та ментальну діяльність людини.
Групу мова (langue) ми віднесли до цього класу на тій підставі, що лінгвістика розглядає мову як феномен психологічного
стану [22, с. 42]. Крім власне мовних проявів (mot, parole, phrase) ми віднесли сюди і мовчання (silence) як невербалізований мовний знак. Сюди ж увійшли почуття («connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs» [28]), під якими ми
розуміємо знання, що втілюють афективні, інтуїтивні елементи (douleur, colère, amour, tristesse, joie, souffrance, douceur,
horreur) та абстрактні поняття (notions abstraites), оскільки останні виникають унаслідок психічної діяльності людини
(éternité, impatience, аbsurdité, faux, espoir, héroïsme, perversité, mal); отже, до цього підкласу ввійшли поняття, характеризовані тим, що відображають особливі форми сприйняття дійсності, зумовлені емоційно-психічною активністю людини.
Внутрішньо невідокремлюваною ознакою, яка об’єднує вищеописані підкласи, виступає те, що вони уміщують поняття,
які співвідносяться з людською фізіологією та характеризують психічну діяльність людської істоти.
СВІТ ПРИРОДИ (La nature) включає поняття про об’єкти живого й неживого навколишнього світу – «сe qui, dans
l’univers, se produit spontanément, sans intervention de l’homme; tout ce qui existe sans l’action de l’homme» [28]). Цей клас
складається з шести підкласів за внутрішньо невідокремлюваною ознакою: вода (eau en général), істота (être), неістота
(non-être), феномени природи (phénomènes de la nature), небесні об’єкти (objets célestes), світло (lumière), які в свою чергу
дрібняться на десять груп за зовнішньо відокремлюваною ознакою, оскільки ця ознака належить лише членам конкретної
групи. Так, до групи «вода» входять підгрупи власне вода (eau), вода, що тече (eau en mouvement) та море (mer); підклас
«істота» дрібниться на групи птахи (oiseaux) та тварини (bêtes); «неістота» – рослини (plantes) та різне (diff.); «феномени
природи» – буря (tempête) та крига (glace).
Вищеназвані класи організовані концептами-корелятами, що втілюють поняття, які існують як даність, незалежно від
людської волі. Така увага та деталізація вищеназваних концептів-корелятів свідчать про їх значущість для концептуальної
сфери письменниці. Зосередженість М.Дюрас на людському факторі та образному осмисленні природи пояснюється особливостями жіночої психології, яка схильна до прискіпливої уваги стосовно навколишнього світу [16, с. 86; 18, с. 167; 23, с. 183].
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ (L’activité de la personne) окреслює діяльнісний простір людини та його результати.
Цей клас складається з п’яти груп: предмети (objets), побут (vie quotidienne), діяльність людини (activité quotidienne), будівельні споруди (bâtiments) та різне (diff.). Концепти-кореляти цього класу поєднані на підставі того, що або описують
щоденні дії: побут (ordre, désarroi, balayеr, métier, chantier), діяльність людини (algèbre, épier, révolution, guerre, délit, gifle,
empoigner); або самі є їх результатом: шуми (bruit, vacarme, silence), будівельні споруди (murs, maison), предмети (file, navire,
trains, monnaie, forme, lit, ballon, tache, paquebot, voile, écran). Заслуговує на інтерес той факт, що до підкласу діяльність
людини увійшли здебільшого поняття, які мають негативну конотацію – шпигувати, революція, війна, злочин, ляпас. Таким
чином, досліджений матеріалі надає підстави зробити припущення, що людська діяльність розцінюється як негативна.
ФОРМИ ІСНУВАННЯ МАТЕРІЇ (Les formes de l’existence de la matière) – цей клас сформований із понять, які представляють форми буття матерії, такі як простір (включає групи часовий (de temps) і фізичний (physique)) та буття (формуються на базі груп життя (vie) й смерть (mort)).
ОДУШЕВЛЕНІ ІСТОТИ (Les êtres animés). Клас представляє цілісне осмислення істоти, наділеної душею, яка складає
основу людськості та вирізняє від тварин. Ми виділяємо цей клас на підставі того, що концепти-кореляти, які його формують, представляють одушевлених живих істот, тобто наділених рисами індивідуальності. Сюди входять три групи: Бог
(Dieu), жінка (femme) та дитина (enfant).
Висновки. Проведений аналіз концептів-корелятів авторської образності у романах М.Дюрас уможливлює з’ясування
певних тенденцій світосприйняття автора-жінки. Найяскравіше проявила себе тенденція чуттєвого сприйняття світу, що
позначилося у найбільшій кількості концептів-корелятів, які відносяться до класу ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ. Окрім того, цей клас вирізняється з-посеред інших дрібною деталізацією: він складається не лише з
підкласів, але й угрупувань загальною кількістю п’ятнадцять. Зосередженість письменниці на життєдіяльному просторі
людини та образному осмисленні природи пояснюється особливостями жіночої психології, якій властива посилена увага до життєвого мікросвіту. Емоційне ставлення до людей і життя проявляє себе в досить ємній репрезентації підкласу
психічна діяльність людини, що вказує на серйозну увагу авторки до внутрішнього життя. Невелика кількість прикладів з
концептами-корелятами, що стосуються класів ФОРМИ ІСНУВАННЯ МАТЕРІЇ й ОДУШЕВЛЕНІ ІСТОТИ, свідчить про
порівняно менший інтерес до абстрактно-філософських аспектів життя.
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Національна академія Національної гвардії України, м. Київ

АРХЕТИПНА СЕМАНТИКА НАЗВ КВІТІВ У ХУДОЖНЬОМУ ІДІОЛЕКТІ О. ДОВЖЕНКА
У статті досліджується архетип як поліаспектне етнолінгвоментальне явище, аналізуються витоки та розвиток цього поняття. Розглядаються етнокультурні архетипові образи-фітоніми (назви квітів) васильки, гвоздика,
калачики, мак, рожа (рожевий цвіт), чорнобривці, соняшник як елементи характеристики українського простору,
що формують у мові творів письменника мегаобраз країни, її національну ментальність. Здійснюється аналіз вербальних засобів, що художньо репрезентують ці образи в літературних творах О. Довженка. Фактичним матеріалом дослідження є мова кіноповістей «Земля», «Зачарована Десна», «Повість полум’яних літ».
Ключові слова: архетип, етнокультурний архетип, архетиповий образ.
АРХЕТИПНАЯ СЕМАНТИКА НАЗВАНИЙ ЦВЕТОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИДИОЛЕКТЕ А. ДОВЖЕНКО
В статье исследуется архетип как полиаспектное этнолингвоментальное явление, анализируются истоки и
развитие этого понятия. Рассматриваются этнокультурные архетипические образы-фитонимы (названия цветов)
васильки, гвоздика, калачики, мак, мальва, чернобривцы (бархатцы), подсолнух как элементы характеристики украинского пространства, формирующие в языке произведений писателя мегаобраз. Фактическим материалом исследования является анализ страны, ее национальную ментальность. Проводится анализ вербальных средств, которые
художественно презентуют эти образы в литературных произведениях А. Довженко языка киноповестей «Земля»,
«Зачарованная Десна», «Повесть пламенных лет».
Ключевые слова: архетип, этнокультурный архетип, архетипический образ.
ARCHETYPIC SEMANTICS OF FLOWERS’ NAMES IN ARTISTIC IDIALECT OF O. DOVZHENKO
In the last ten years in linguistics the particularly importance is given to national specificity of language and speech phenomena, allowing to penetrate into the depths of the national way of thinking, mentality and worldview. A considerable atten-
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tion is given to ethnic and cultural element, increasing interest in the study of the underlying principles of the national culture.
One of the writers, who reproduces not only his personal vision of the world, but also archetypal for Ukrainian language
consciousness verbal codes is O. Dovzhenko. Poetic and creative language of this author is characterized by appeal to archetypal images and concepts that are reflected in his language, allowing to define the esthetic features of Ukrainian culture, to
reconstruct the religious history and to complement the picture of European and world art industry.
The article inquires into the archetype as multi aspect ethno-linguistically phenomenon, analyzes the origins and development of this concept, acquired different meanings in the philosophical views of Platon, Saint Augustine’s, I. Kant, A. Schopenhauer, S. Freud, a Swiss psychoanalyst, psychiatrist and philosopher of culture C.G. Jung and his followers.
The article represents ethno-cultural archetypal images of flowers’ names (flowers, carnation, up, poppy, rose (pink),
marigolds, sunflower) as elements of characteristics of the Ukrainian space forming in the language of the writer of megaimage of the country, its national mentality.
The analysis of verbal means artistically represents these images in literary works of O. Dovzhenko and highlights the role
of national linguistic characteristics that influenced the formation of vegetal symbolism of ancient Ukrainians.
The actual material of the study is the language of film-stories «Earth», «The Enchanted Desna», «The Story of flaming years».
Key words: archetype, ethno-cultural archetype, archetypal image.

Протягом останніх десятиліть у лінгвістиці особливої актуальності набувають питання національної специфіки мовних і мовленнєвих явищ, що дозволяють проникнути в глибини національного способу мислення, ментальності, світобачення. Тому на сучасному етапі розвитку мовознавства актуальним постає питання про архетип як поліаспектне етнолінгвоментальне явище.
Серед лінгвістичних робіт, присвячених природі архетипу, варто виділити праці С. Єрмоленко, В. Жайворонка, В. Кононенка, С. Кримського, О. Маленко, Л. Мацько, А. Мойсієнка, М. Моклиці, О. Селіванової, Н. Слухай, О. Федик, а також
наукові розвідки Т. Данилової, М. Лановик, Н. Лисенко, В. Маринчака, С. Помирчої та ін., що з’явилися останнім часом.
Зміст поняття «архетип» набував різного значення у філософських поглядах Платона, Августина Блаженного, І. Канта, А. Шопенгауера, З. Фройда. Але найглибше розробили це поняття швейцарський психоаналітик і філософ культури
К.-Г. Юнґ та його послідовники. Архетипом вони називали явище сфери колективного несвідомого.
К.-Г. Юнґ поділяв архетипи на психологічні (Велика Матір, Вічна Дитина, Старий Мудрець, Персона, Тінь, Аніма, Анімус, Самість та ін.) та культурні (Трійця, Життя, Смерть, Вічний Мандрівник та ін.) [8, с. 451–453].
На сьогодні культурні архетипи дослідниками розглядаються як базисні елементи культури і поділяються на універсальні культурні архетипи, що втілили загальні структури людського існування, та етнічні культурні архетипи (етнокультурні архетипи), які є константами національної духовності. У кожній національній культурі домінують власні етнокультурні архетипи, які істотно визначають особливості світобачення, характеру, художньої творчості та історичної долі
народу [6, т. 1, с. 38–39].
Одним із письменників, який відтворює не тільки особисте бачення світу, а й архетипові для української мовної свідомості вербальні коди, є О. Довженко. Проте питання мовної характеристики етнокультурних архетипів у літературних
творах цього письменника до сьогодні не було предметом дослідження.
Метою статті є розгляд етнокультурних архетипових образів-фітонімів (назв квітів) васильки, гвоздика, калачики, мак,
рожа (рожевий цвіт), чорнобривці, соняшник, а також аналіз вербальних засобів, що художньо репрезентують ці образи.
У світогляді українців і донині існують два різні пласти уявлень про квітку. Перший складається з безлічі легенд та переказів майже про всі різновиди квітів, поширених на просторах етнічної території українців. Другий – значно давніший і,
на жаль, значно бідніше репрезентований – пласт згадок про квітку, пов’язаний із низкою первинних архетипових образів.
Найчастіше архетип квітки зустрічається в замовляннях і щедрівках, досить рідко в обрядових піснях та загадках, і ще
рідше – у казках. Найпоширенішою раціоналізацією архетипу квітка виступає архетиповий образ червона рожа [9, с. 40].
У сучасній українській мові слово квітка є багатозначним: 1. Частина рослини, що виростає на кінці стебла або
гілки й складається з маточки, тичинки й пелюсток навколо них; звичайно має різне забарвлення та приємний запах. 2.
Трав’яниста рослина, що має на кінці стебла утворення, яке складається із серцевини й пелюсток навколо неї [7, т. 2,
с. 236–237]. Тобто, значення слова має два варіанти: частина рослини та рослина, які позначають ту саму реалію, проте
по-різному акцентують увагу: перший – позначає віночок квітки, голівку й включає квітку в парадигму одиниць, що називають такі частини рослини, як стебло, листя, корінь. У другому йдеться про рослину цілком, що вписує це значення в
науковий, ботанічний контекст, включаючи при цьому й типові для свідомості ознаки.
У творах О. Довженка квітка є одним з яскравих елементів у характеристиці простору української природи, хоча й
не становить домінанти в структурі етнокультурних архетипів поетики письменника. Серед назв архетипових рослин, що
відбивають народні уподобання, О. Довженко використовує назви квітів васильки, гвоздика, калачики, мак, рожа (рожевий цвіт), чорнобривці, соняшник, які функціонують у мові кіноповістей переважно як атрибути українського пейзажу й
селянського побуту, а також асоціюються з дитинством, минулим, рідною оселею.
О. Довженко вживає слово квіти, не конкретизуючи їх видову назву – цвітуть квіти, різні квіти, пахне квітами,
великі червоні квіти, пишні червоні квіти: Коло хати, що стояла в саду, цвіли квіти <…> (2, 37). Крізь твої малі віконця
так лагідно зазирало сонце з соняшниками й різними квітами <…> (4, 288). Пахне нiчними квітами земля <…> (3, 127).
Материне шлюбне вбрання – біла сорочка, вишита великими червоними квітами <…> (4, 291); або ж поодиноко використовує такі назви квітів, як васильки, гвоздика, калачики, мак, рожа (рожевий цвіт), чорнобривці. Перелічені номени
письменник або не супроводжує означеннями – васильки, мак, соняшник: І рай далекого дитинства розкривався перед
ними <…> васильками (4, 278). <…> i все навколишнє здавалось прекрасним: сад, город, соняшники, й мак, i ниви за городом (3, 108); або наділяє описовими епітетами на позначення кольору – червоний (мак), зелені (калачики) чи стану – висхла (гвоздика), сухі (чорнобривці), розквiтлi (соняшники), замість лексеми рожа вживає описовий зворот рожевий цвіт: І
рай далекого дитинства розкривався перед ними червоними маками, рожевим цвітом <…> (4, 278). Після моркви я ще
<…> пробував зелені калачики <…> (2, 40). В тобі [хаті] так хороше пахло старовиною й спокоєм, холодною м’ятою
й висхлою гвоздикою (4, 287). Генерал витяг з запічка пучечок сухих чорнобривців <…> (4, 306). <…> а рано, на сходi
сонця, вийдуть хазяйки з сiней умиватись, глянуть на розквiтлi соняшники <…> (3, 127).
Архетипові образи мак, рожа (рожевий цвіт), васильки, соняшник у творах О. Довженка виступають неодмінним
атрибутом далекого дитинства: І рай далекого дитинства розкривався перед ними червоними маками, рожевим цвітом
і васильками (4, 278). I ще пам’ятаю: був гарний лiтнiй день, i все навколишнє здавалось прекрасним: сад, город, соняшники, й мак, i ниви за городом (3, 108). Для цих квітів знаходилося місце майже біля кожної хати. Серед ознак, якими наші
предки наділяли ці архетипові образи, спільними є чистота, краса.
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Рожа є чи не найбільш поширеною та улюбленою в Україні квіткою та символізує доброзичливість, достаток. Червона рожа втілює дівочу красу та чистоту [1, с. 442].
Васильки (зільє Василья, базилік) є уособленням святості, чистоти, привітності, чемності [1, с. 430].
Мак означає красу, молодість та їх скороминущість. Він має чарівну силу, яка захищає від усякого зла. Вінок із червоних маків, який порівнюють із білим світом, є символом дівочої чистоти. Із квітучим маком також порівнюють і юнака-молодця [1, с. 439]. Уживаючи слово мак, О. Довженко актуалізує семи: квітка й насіння. Квітка маку пов’язана зі
спогадами про дитинство, а запах насіння маку – із рідною домівкою: І рай далекого дитинства розкривався перед ними
червоними маками <…> (4, 278). А сінях твоїх пахло маком, гниличками й хомутом (4, 287).
Соняшник є улюбленою окрасою українського села. Він є втіленням краси, добра, спокою, затишку, його образ використовується для створення сільської ідилії. Він сприймається зрештою і як образ самого українського села, і як виразник
душі селянина [5, с. 156].
У контексті: Навiть соняшник нiде не похилився. Весь ясний соняшниковий свiт стояв нерухомо, наче хор вродливих
дiтей, що втупили у височiнь свої радiснi обличчя. А над обличчями тихо снували покинутi дiдом золотi бджоли (3,
109–110) через порушення традиційної лексичної сполучуваності (ясний світ, соняшникове насіння, соняшникова олія)
автор створює виразний своєю небуденністю образ ясний соняшниковий світ, порівнює його з хором вродливих дітей, а
квіти соняшника – із дитячими обличчями. Відчуття піднесеності передається епітетами радісні, ясні.
Назви квітів гвоздика, чорнобривці, калачики в кіноповістях О. Довженка характеризують українську оселю, побут селян.
Гвоздика є уособленням правди, нескореності й надії. Проте у творах письменника ця квітка асоціюється з рідною
домівкою, спогадами та спокоєм. Чорнобривці, які є втіленням юнацької краси, також виступають атрибутом спогадів
і викликають почуття ностальгії в головного героя. О. Довженко наділяє ці номени епітетами висхла (гвоздика) і сухий
(пучечок чорнобривців), підкреслюючи давній звичай українців сушити квіти, заготовляючи їх на зиму: Генерал витяг з
запічка пучечок сухих чорнобривців, понюхав і ледве не заплакав (4, 306). В тобі [в хаті] так хороше пахло старовиною
й спокоєм, холодною м’ятою й висхлою гвоздикою (4, 287).
Калачики, за віруваннями українців, є символом доброзичливості й затишку. Ці квіти вважалися оберегом оселі. Назву квітів калачики автор також пов’язує з рідною домівкою, безтурботним дитинством: Після моркви я ще висмоктував
мед з тютюнових квітів і з квітів гарбузових, що росли попід тином, пробував зелені калачики і білий, ще в молоці, мак
<…> (2, 40).
О. Довженко, розкриваючи етнокультурний архетип квітка через актуалізацію одного зі значень, – частина рослини,
що виростає на кінці стебла або гілки й складається з маточки, тичинки й пелюсток навколо них, – змальовує квітку як
цвіт у період цвітіння рослин – тютюнові квіти, гарбузові квіти. А також опосередковано – через дієслово цвіте та іменники огірки, гарбузи, картопля, малина, смородина, тютюн, квасоля, вишні, груша, сад: А навесні довкола печі зацвіли
вишні й груша <…> (4, 278). А сад було як зацвіте весною! А що робилось на початку літа – огірки цвітуть, гарбузи
цвітуть, картопля цвіте. Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля (2, 36).
Етнокультурні архетипові образи-фітоніми (назви квітів) у мові творів О. Довженка наділяються не тільки візуальними, а й одоративними характеристиками. Запахи сухих квітів (висхла гвоздика, пучечок сухих чорнобривців), що змішуються з ароматом інших рослин та плодів, асоціюються з рідною хатою, традиційною українською оселею (м’ята, зілля,
коріння, насіння, мак, яблука, гнилички): В тобі [в хаті] так хороше пахло старовиною й спокоєм, холодною м’ятою й
висхлою гвоздикою. І з доброї твоєї печі пашіло борщем і свіжим хлібом, печеними й сушеними яблуками, насінням,
зіллям, корінням. А сінях твоїх пахло маком, гниличками й хомутом (4, 287); спогадами про минуле, про матір (сухі чорнобривці): Генерал витяг з запічка пучечок сухих чорнобривців, понюхав і ледве не заплакав (4, 306). Лексеми гвоздика,
чорнобривці, м’ята, яблука О. Довженко наділяє епітетами на позначення стану висхла (гвоздика), сухі (чорнобривці), холодна (м’ята), печені, сушені (яблука). Слова зілля, коріння, насіння, мак, гнилички письменник не супроводжує епітетами,
проте конотація, закладена в кожному з цих значень, дає змогу уявити характер запахів і без означень.
Квіти є одвічними супутниками людини й супроводжують її протягом життя. Їх широко застосовували в обрядах, у
побуті (в орнаментальному оздобленні речей), прикрашали ними оселі на свята, проводжали людину в останню путь, встеляючи дорогу, вишивали на одязі та рушниках. Подаючи опис українського вбрання, О. Довженко не конкретизує видові
назви вишитих на ньому квітів (квіти, у квітку), лише використовує епітети великі, пишні, червоні, а сам одяг порівнює
із садками та городами: В селі жили вродливі задумливі люди, й була тут у жіноцтва своя давня мода вишивати рукава
сорочок пишними червоними квітами, то й одяг людський схожий був на садки та городи (4, 338). Материне шлюбне
вбрання – біла сорочка, вишита великими червоними квітами, вишнева шовкова спідниця, теж у квітку <…> (4, 291).
Оскільки слово-поняття квітка вживається на позначення краси, молодості, квітучості, тому письменник використовує його як порівняння: молода та гарна, як квіточка, їй-бо, правда (4, 292).
Отже, незважаючи на те, що квітка не становить домінанти серед етнокультурних архетипів поетики О. Довженка,
вона є одним із невід’ємних елементів у характеристиці українського простору. У мовному світі кіноповістей автора
етнокультурний архетиповий комплекс представлений традиційними українськими назвами квітів васильки, гвоздика, калачики, мак, рожа (рожевий цвіт), чорнобривці, соняшник, які вживаються переважно в прямому значенні, функціонують
як звичайні атрибути українського пейзажу й селянського побуту, асоціюються з дитинством, минулим, рідною оселею.
У вербалізації етнокультурних архетипових образів-фітонімів (назв квітів) письменник використовує традиційну гаму
кольорів (зелений, червоний), акцентує увагу на зовнішній принадності квітів, їхніх візуальних та одоративних характеристиках, уживає епітети, метафори, порівняння.
Етнокультурні архетипові образи-фітоніми (назви квітів) в ідіолекті О. Довженка перебувають у системі інших етнокультурних архетипів українського простору, які й мають досліджуватися далі.
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Вербалізація автостереотипів у німецькому фольклорі
Стаття присвячена автостереотипам у німецькому фольклорі. Подано визначення стереотипу і автостереотипу в контексті соціологічних та етнологічних досліджень, визначено різновиди та структуру стереотипу, окреслено напрями дослідження вербальних стереотипів, встановлено історичні причини функціонування негативного
автостереотипу німецького етносу, описано стереотипні уявлення про швабську етнічну групу.
Ключові слова: стереотип, автостереотип, негативні стереотипні уявлення, етнічна група, анекдот.
Вербализация автостереотипов в немецком фольклоре
Статья посвящена автостереотипам в немецком фольклоре. Представлено определения стереотипа и автостереотипа в контексте социологических и этнологических исследований, определены разновидности и структуру стереотипа, очерчено направления исследования вербальных стереотипов, установлены исторические причины
функционирования отрицательного автостереотипа немецкого этноса, описаны стереотипные представления о
швабской этнической группе.
Ключевые слова: стереотип, автостереотип, отрицательные стереотипные представления, этническая группа, анекдот.
Verbalization of autostereotypes in German folklore
The article deals with the autostereotypes – as forms of social cognition and a simplification of reality. The assumption has
been that stereotypes make reality easier to deal with because they simplify the complexities that make people unique, and this
simplification reflects important beliefs and values as well. The definitions of a stereotype and an auto-stereotype with their values being relative to the ideological tendencies of the German society in context of sociological and ethnologic researches have
been given. Forms and structure of a stereotype that reflects moral, intellectual and physical qualities of German ethnic group
representatives have been presented. The historical reasons of negative auto-stereotypes functioning that have a symbolic and
ideological nature in German ethnos have been indicated. Research directions of verbal stereotypes tending to convey a negative
impression in German folklore have been outlined. The existence of ethnic humor and ethnic jokes as the mirror of the real national temper signifies the presence of stereotyping in everyday language. In German ethnic jokes aiming at minorities within certain regions, or people from neighboring areas stereotypic representations about the Swabian ethnic group have been described.
Keywords: linguistic and social categories, ethnic identity, stereotype, auto-stereotype, negative stereotypic representations, ethnic group, joke.

Упродовж тривалого часу увага вчених спрямовується на дослідження процесів пізнавальної діяльності людини, що
полягає в осмисленні й упорядкуванні результатів її рефлексивного досвіду та уявлень про об’єкти, явища дійсності. При
цьому мовна й культурна ідентичність у цих процесах є визначальними і втілюються у стереотип як природній і закономірний елемент самосвідомості. Попри існування багатьох визначень і різновидів стереотипу, його структура і фіксація у мові
залишаються дискусійними, а тому актуальними для дослідження на матеріалі німецького фольклору, який зберігається в
пам’яті кожної людини, утворюючи фундамент її культурної компетенції.
Серед трьох підходів трактування стереотипів актуальним стає соціокультурний, в межах якого предмет нашого дослідження визначається продуктом попереднього соціально-культурного розвитку і сучасної соціальної ситуації. Інші два
– психодинамічний і когнітивний підходи – відрізняються від першого у зміщенні від аналізу змісту стереотипу до дослідження його як інтраіндивідуального процесу обробки інформації для соціальної перцепції [1, с. 84].
На початку ХХ століття, коли поняття «стереотип« було узвичаєно в соціології, його трактували як ментальну картину
в негативному контексті міжетнічних відносин, де головними формами взаємодії були суперництво, конфлікт, дискримінація. Таке утворення характеризувалося некритичністю, обмеженістю, викривленням когнітивного змісту. Нині стереотип
розглядається як природній і закономірний елемент самосвідомості [2, с. 65].
На думку О. Селіванової , стереотип можна кваліфікувати як сталу, фіксовану структуру свідомості, що уособлює
результат пізнання дійсності певним угрупованням. Якщо угруповання дорівнює етносу, то стереотип є етнічним і цілком
детермінований онтологією та культурою народу й може фіксуватися у мові й мовленні [3, с. 291].
У етнічних стереотипах важлива упевненість у відповідних знаннях і їх емоційному наповненні. Головною передумовою утворення стереотипу є установки, які фіксують емоційно-оцінне відношення до власної етнічної групи й до інших.
До таких установок належать упередження і забобони. Останні мають більш соціальну природу, тоді як стереотип – культурну [2, c. 65]. Стереотип засвоюється індивідом у ранньому дитинстві з вторинних джерел і допомагає зберегти високу
самооцінку. Стійкість стереотипів відносна, оскільки при зміні стосунків між групами або при надходженні нової інформації їх зміст і направленість можуть змінюватись [4, c. 292].
Деякі мовознавці (У. Квастхофф, А. Шафф, Є. Бартміньський, В. Маслова) необґрунтовано, вважає О. Селіванова, кваліфікують стереотип як факт мови чи мовлення, адже стереотип – це передовсім структура свідомості, що відображається
не лише в мовних знаках чи текстах, а й в інших семіотичних кодах культури [3, c. 289]. Справедливим є твердження про
те, що стереотипізація насамперед є когнітивним процесом, який може відповідним чином відображатися в матеріальному
субстраті мовного знака або іншого семіотичного коду культури. Науковці поділяють стереотипи на стереотипи-спостереження, поведінкові та лінгвоментальні. Лише останні мають вербальні кореляти. Прикладом авербальних стереотипів у
духовній культурі є низка магічно-міфологічних дій, спонукальних і заборонних норм [3, c. 290]. У структурі будь-якого
етнічного стереотипу виділяють три компоненти:
– когнітивний компонент визначає внутрішній зміст стереотипу, який не є завжди точним і повним через відсутність
безпосередніх контактів;
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– афективний компонент містить позитивне або негативне ставлення до об’єкта пізнання і надає стереотипу оцінного
характеру;
– поведінковий компонент проявляється у формуванні певної поведінки відносно оцінюваної групи [5, c. 23].
Існує широке тлумачення стереотипу за рахунок його ототожнення з поняттям «образ світу« в розумінні О. Леонтьєва
або «модель світу» у Ю. Бромлея. У таких випадках мова йде про сприйняття й категоризацію навколишнього світу в
цілому [6, c. 85].
Важливим фактором взаємопізнання етнічних спільнот є тривалість і глибина їхньої взаємодії, що обумовлює точність
етнічних стереотипів, їх близькість до оригіналів. З іншої сторони, теорії етноцентризму містять положення, відповідно до
яких прямі контакти розмивають і порушують систему етнічних стереотипів. Попри різні погляди на природу стереотипу
беззаперечним видається твердження про те, що функціонування стереотипів стає найважливішим структурним елементом етнічної самосвідомості.
О. Фролова зазначає два напрями дослідження вербальних стереотипів, які не виходять за межі висвітлених підходів
їхнього трактування. Функціональний напрям вивчає проблеми стереотипізації, а описовий – зміст стереотипів і їх основні
характеристики [5, с. 21]. Останній напрям дає можливість вивчати стереотипи, вербалізовані на різних мовних рівнях.
Найбільш оптимальним рівнем може вважатися семантичний. З цього погляду йдеться про мовний стереотип – узагальнену систему вербальних ознак, які мають свою стійку структуру [2, с. 69].
Етнічний стереотип розглядається дослідниками як родове поняття по відношенню до гетеро- та автостереотипів.
Г. Солдатова вважає останній сукупністю атрибутивних ознак про дійсні або уявні специфічні риси власної етнічної групи,
тоді як гетеростереотипи містять уявлення про інші етнічні групи. Авто- і гетеростереотипи – не автономні одиниці, а структурно взаємопов’язані компоненти єдиного цілісного утворення особистісної і групової самосвідомості. Кількість автостереотипів варіюється в залежності від етнокультурної маргінальності індивіда. Основою формування стереотипів слугують реальні культурні відмінності: мова, зовнішній вигляд, регламентація життя традиціями, звичаями, особливостями поведінки.
Ядро автостереотипу – атрибуції, які описують етнокультурні відмінності. Вони володіють доцентровою силою. На
основі стереотипних ядер формується етноінтегрувальний атрибутивний комплекс [2, с. 69]. Автостереотипи вирізняються різноманітністю і комплексністю, що визначається деталізованим знанням та існуванням внутрішніх етнічних праобразів. Внутрішньоетнічний розподіл – результат історії і має свої об’єктивні причини, наприклад діалекти. Особливо
актуальним це твердження видається для німецького етносу, адже кількість діалектів і їхня укоріненість впливають на
процес комунікації.
Групові автостереотипи в більшості випадків монотонно позитивні. Ставлення до власної групи, зазвичай, коливається
в межах приязні, тому до автостереотипів потрапляють ознаки «культурно схвалювані« [2, с. 69]. Отже, використання стереотипів прискорює категоризацію за певними ознаками, що полегшує процес спілкування, здійснення захисної функції,
що дає можливість сховатися за стереотип, коли людина стикається з тим, чого не здатна зрозуміти. [5, с. 24].
Аналіз стереотипів передбачає використання комплексу дослідницьких підходів. У першу чергу, слід виявити особливості картини світу і ментальних установок, оскільки вони стають призмою, крізь яку людина сприймає світ. Механізми
апперцепції, характерні для менталітету, сприяють формуванню різних образів реального світу, змушують бачити одне
і завзято не помічати інше. Ментальність народу знаходить своє вираження в мовних концептуалізаціях. Мова постає
дзеркалом культури, відображає світовідчуття і досвід народу, соціально значущу інформацію, ціннісні установки, моделі
поведінки [7, с. 144].
У німецькому етносі сформувалися переважно негативні автостереотипи – таке твердження має право на існування в
результаті проведених порівняльних досліджень автостереотипів з іншими етносами. Німці визнають себе самокритичними, аполітичними, мають обивательський погляд на світ вирізняються консерватизмом і відсталістю мислення [8, с. 196].
Яскравим прикладом еволюції автостереотипу німецького етносу може бути образ «німецького Міхеля«. Ім’я Міхель
є символічним для німців, адже архангел Михаїл вважається їхнім заступником. Мова йде не лише про мовний зворот, а й
про багатовіковий, поліфункціональний символ, який змінює свою форму і сферу застосування. Найпопулярніше уявлення
про німецький етнос персоніфікувалося в образі наївного, доброго, мрійливого бюргера з нічним ковпаком на голові. З
одного боку, у цьому автостереотипі проглядається німецька самоіронія і самокритика, з іншого боку – певна схильність
до співчуття [9, с. 90].
У ХVI столітті, коли Німеччина була політично роздробленою, а становище селян досить важким, «Міхель« уособлював сільського дурника, який зазнавав постійних утисків від феодалів. Пізніше з початком формування німецької національної самосвідомості завдяки ідеям Ульріха фон Гуттена про свободу від римського засилля захисник рідної мови – Міхель став патріотом і символом війни з усім чужоземним. Наприкінці ХVIII століття про національну єдність Німеччини
можна було говорити лише з того погляду, що народ мав спільну історію, мову і культурні надбання в царині філософії,
мистецтва і поезії. Впливовими стають зовнішні чинники модернізації суспільства з боку Англії та Франції, але у такі
часи гострої потреби міжкультурної взаємодії «Міхель« виявився неосвіченим провінціалом, який був нездатний вивчити
жодної іноземної мови. Надалі автостереотипом німця залишався образ бездіяльного, аполітичного бюргера з байдужістю
до долі батьківщини. На короткі періоди війн у XIX –ХХ ст. «Міхель« втілював борця за свободу, а у другій половині ХХ
століття – невинного, пригніченого іншими індивіда [9, с. 91].
Прототипом узагальненого образу були німці, які населяли гірську місцевість. Про це свідчать словосполучення зі
збірки Ебхарда Таппе «Cescon habitas« 1536 року, наприклад: Ein grober alb bawer / Ein grober Agewer (Allgäuer) bauer / Ein
blinder Schwab [9, с. 94]. Негативна оцінка селянина з регіону південної Німеччини – Альгой і жителя Швабії зумовлена
віддаленістю територій від центру і зв’язку, що стало причиною недостатньої освіченості населення, яке жило усамітнено,
на відміну від німців на півночі країни. Варто зауважити, що в сусідніх німецькомовних країнах і в деяких мовах (чеська,
польська) слово «шваб« узагальнено використовується на позначення представника німецького етносу [9, с. 97]. Пояснення цьому явищу криється у високій мобільності швабів, які з давніх часів, не маючи змоги забезпечити собі достойні умови
життя через відсутність на їхній території корисних копалин, шукали кращої долі в сусідніх країнах [10, с. 104]. Попри
розважливість, притаманну всім представникам німецького соціуму, дотепність також належить до їхніх національних
рис і зазвичай направлена саме на швабів. У психологічному портреті шваба на перший план виходить спокійна вдача, нешвидке мовлення, відчуженість. Їхня мета в житті – постійна робота, накопичення грошей і придбання нерухомості. Така
характеристика контрастує з типологічними рисами баварців, їхньою рішучістю та схильністю до вихваляння. Для цього
існують історичні передумови, адже Баварія, завдяки своїй близькості до Римської імперії та ранній християнізації, була
носієм культури вже в давні часи [10, с. 105].
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У поданих нижче анекдотах про швабів знаходить підтвердження ідея про те, що стереотипи – це узагальнене уявлення
про фізичний, моральний, розумовий стан і поведінку представників різних етнічних груп. До того ж ці уявлення, на думку
О. Фролової, структуруються в стереотипі таким чином:
1. Ядро формують уявлення про зовнішність, історичне минуле, особливості способу життя, трудові навички, напр.:
Wie nennt man im Schwabenland einen gutaussehenden, attraktiven Mann? – Tourist [11]. У прикладі висловлюється твердження про те, що симпатичний чоловік у Швабії не є місцевим, а отже узагальнюється стереотип про непривабливий зовнішній вигляд швабів. Для посилення негативного враження про швабів і створення образності їх порівнюють з мавпами,
напр.: Was kommt dabei raus, wenn man einen Schwaben mit einem Affen kreuzt? Noch ein Schwabe [11].
Оскільки однією з функцій стереотипів є економія зусиль у повсякденному мисленні [5], тому несхвальне ставлення
до представників певної етнічної групи розповсюджується навіть на місця їхнього побутування – вокзал, напр.: Was ist
das Schönste am Stuttgarter Hauptbahnhof? – Der Schnellzug nach Karlsruhe [11]. Можна висловити припущення, що кубічні
форми будівлі вокзалу в Штуттгарті не сприймається як витвір мистецтва, тому вважається за краще залишити місто на
швидкісному потязі.
2. Периферія представлена мінливими судженнями про моральні й комунікативні характеристики швабської етнічної
спільноти, напр.: Ein schwäbisches Ehepaar wandert durch die Alpen und fällt in eine Gletschespalte. Am nächsten Tag hören sie
eine Stimme von oben rufen: «Hallo, hier ist das Rote Kreuz« Darauf ruft der Schwabe zurück: «Mir gäbet nix!« [11] У поданій
ситуації увага акцентується на скнарості та інтровертності швабів. Таке враження складається з того, що представники
даної спільноти, опинившись в загрозливій ситуації, сприймають представників Червоного Хреста не як рятувальників, а
як збирачів пожертви.
Подані вище приклади переконливо доводять існування у німецькому етносі автостереотипів. Аналізовані стереотипи
є ментальними утвореннями, які мають структуру і вербалізуються у німецькому фольклорі. Саме у таких формах народної творчості прослідковується афективний компонент автостереотипу, який виражає негативне ставлення до швабської
етнічної спільноти. Перспективним напрямом дослідження видається опис автостереотипів, які виникли в післявоєнний
період у мешканців західної та східної частин Німеччини.
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комунікативні девіації в інтерв’ю
на матеріалі німецької та української преси
У статті проаналізовано особливості комунікативних девіацій на матеріалі інтерв’ю українських і німецьких
інтернет-видань. Встановлено основні типи девіацій – з позиції адресанта й адресата, визначено їх особливості в
обох лінгвокультурах.
Ключові слова: комунікативні девіації, інтерв’ю, українська преса, німецька преса.
коммуникативные девиации в интервью на материале немецкой и украинской
прессы
В статье проанализированы особенности коммуникативных девиаций на материале интервью украинских и немецких интернет-изданий. Установлены основные типы девиаций – с позиции адресанта и адресата, определены их
особенности в обеих лингвокультурах.
Ключевые слова: коммуникативные девиации, интервью, украинская пресса, немецкая пресса.
communicative deviations in the interviews AS BASED on the material of ukrainian
and german press
The article presents an analysis of the problem of the communicative failures (communicative deviations). Modern linguistic
research focuses primarily on the study of the communication, cognitive-discursive phenomena and organization of communicative
genres. The study of communication failures is an topical problem in the research of communicative linguistics, especially on such
material as mass media interviews. Deviation is a natural control factor and a positive factor for communication. Two approaches
should be applied towards speech deviation aspect of analysis: normative – as isolating and objective criterion – for research
proper, in the another typology – a priori (usual) and a posteriori (current) criteria. Perceived deviations are divided into inten-
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tional and unintentional. Especially important is the classification of deviations related to language or communicative competence
of speakers. In this paper it is exemplified by samples of communicative failures (communicative deviations) taken from Ukrainian
and German internet editions «Ukrainian Pravda» and «Der Spiegel». The interviews as example of cooperative communication,
the types and features of communication deviations are analysed from the viewpoint of an interviewer and an addressee. The texts
of the internet resources are mostly edited and proofread, therefore lingual or speech deviations are of rare occurrence. However,
in the texts of this kind appear communicative deviations proper on the level of correspondent’s strategy for the conduction of the
interview, or on the level of the absence of similar beliefs of communication participants concerning a certain theme.
Key words: communicative deviations, interview, Ukrainian press, German press.

Сучасні лінгвістичні розвідки спрямовані здебільшого на дослідження живого мовлення, когнітивно-дискурсивних
феноменів, комунікативної організації мовленнєвих жанрів, серед яких вивчення комунікативних невдач в українській і
німецькій мовах належить до актуальних і мало досліджених проблем комунікативної лінгвістики, особливо на такому
матеріалі ЗМІ як інтерв’ю. Явище невдач чи помилок досліджують у філософії, логіці, психології, психотерапії, методиці
викладання мови, міжкультурній комунікації, у культурі мовлення тощо. У лінгвістиці явище комунікативних невдач досліджували О. Руда, Н. Печко, О. Калита, С. Почепинська, Ф. Бацевич, Б. Городецький, І. Кобозева, І. Сабурова, О. Єрмакова, В. Дєвкін, Ю. Апресян, В.Виноградов, Т. Булигіна, О. Герасименко, О. Мільченко, А. Черненко, Л. Нефедова, А. Шмельов, О. Падучева, Н. Арутюнова, Ю. Сорокін, О. Земська, О. Кукушкіна, А. Габідулліна, Н. Формановська та Л. Славова.
Виявлення особливостей комунікативних невдач в українських і німецьких інтерв’ю – мета статті, яка передбачає вирішення таких завдань: визначити теоретичні засади вивчення комунікативних девіацій; встановити особливості девіацій
на основі емпіричного матеріалу; зіставити ці особливості в українській і німецькій мовах. Фактичний матеріал роботи
становлять інтерв’ю інтернет-видань «Українська правда» та «Der Spiegel» за період січень – травень 2015 року загальним
обсягом понад 200 тисяч слововживань.
Помилки – це частина лінгвістичної системи контролю, у межах якої їх і потрібно розглядати не як негативні факти
функціонування, а як позитивний чинник з функцією зворотного зв’язку» [4, с. 6]. Ф. Бацевич вважає, що помилки є
«одночасно важливим джерелом наших знань про мову й інструментом її дослідження» [2, с. 6]. За А. Пєшковським [3],
до мовленнєвих девіацій варто застосовувати два підходи: нормативний – як критерій виокремлення і об’єктивний – для
власне дослідження. До згаданих дотичними є запропоновані Ф. Бацевичем підходи: апріорний (узуальний) і апостеріорний (актуальний) [1, с. 16]. Основним критерієм виокремлення девіацій вважається усвідомлюваність. Усвідомлювані
девіації поділяються на умисні (у площині мовної гри) та неумисні. Особливо важливою вважаємо класифікацію девіацій,
пов’язану з мовною або комунікативною компетенцією мовців [2, с. 32].
У даній статті розглядаємо комунікативні девіації з позиції як адресанта, так і адресата.
Непорозуміння з позиції адресанта зумовлені кількома чинниками, одним з яких є постановка мети журналіста – уточнити, перепитати, це певною мірою його тактика ведення інтерв’ю. Загалом така девіація спровокована попереднім висловлюванням адресата, яке було не надто вичерпним, неточним або ж узагалі навмисно завуальованим чи недоговореним.
Отже, така девіація – це реакція адресанта з метою отримання повноти інформації:
– … Втім, хоча контрсанкції РФ і не діють щодо Ісландії, наші бізнесмени практично не ведуть операцій з РФ, оскільки не отримують звідти грошей.
– Що це значить – не отримують грошей?
– Це пов’язано з затримками оплати з боку росіян. Ісландський бізнес скаржився, що ці затримки можуть складати
навіть по кілька місяців. (http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/04/28/7033233/)
SPIEGEL ONLINE: Das Vertrauen, das Ihnen Springer stets vorenthielt, gewährte Ihnen schließlich Henri Nannen, indem er
Sie zum Leiter seiner neuen Journalistenschule ernannte mit den Worten: «Der Schneider ist zwar ein Arschloch, aber er ist der
Einzige, der das kann.« Ein Kompliment?
Schneider: Wir waren zwei arrogante Pinsel, die einander respektierten. Er wusste, dass mir diese Position sozusagen auf den
Leib geschrieben war. (http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/wolf-schneider-interview-ueber-autobiografie-a-1030521.html)
Метою перепитування журналіста може бути не тільки власне несприйняття або нерозуміння ситуації, а бажання розтлумачити її широкому колу читачів, зробити доступнішою:
– …Тоді створюється нове покоління дослідників, які можуть працювати на рівні ключових лабораторій.
– Коли ви кажете «ключові лабораторії», я вас розумію. Але читач мене спитає: що це означає?
– Це місце концентрації фінансів, інтелекту і управлінських рішень… (http://life.pravda.com.ua/person/2015/04/9/192354/
view_print/)
Цікавим прикладом таких девіацій є запитання журналіста, яке сформульоване як нерозуміння, здавалося б, звичного
висловлення:
– Після останньої нормандської зустрічі ви заявили, що «переговори були дуже важкими». Допоможіть, будь
ласка, перекласти з дипломатичної на українську. Це означає «ні про що не домовилися»?
– Ці переговори були, звичайно, не такими важкими, як у Мінську, оскільки в Мінську це було понад 18 годин, а в Берліні – тільки 5, але це була важка дискусія фактично з усіх питань. Нам вдалося досягти декількох домовленостей. Зараз
подивимося, як вони будуть виконуватись… (http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/04/17/7032991/view_print/)
У вище запропонованому прикладі журналіст просить адресата витлумачити для загалу і прокоментувати висловлення
«переговори були дуже важкими», даючи також і власну інтерпретацію – «ні про що не домовилися». У такий спосіб адресант натякає на невдалі переговори, але все-таки намагається зрозуміти позицію і бачення адресата щодо цього питання.
Окремо варто виділити девіації, у яких кореспондент з тих чи інших причин не реагує на запитання або коментар адресата, а йде за власною концепцією ведення інтерв’ю, намагаючись отримати якомога більше інформації від співрозмовника:
Schneider: Ich handele nach der von mir gepredigten Weisheit: Mit einem Erdbeben anfangen und langsam steigern. Ich
beginne damit, dass ich mich erschießen wollte. Ganz schön als Einstieg, finden Sie nicht?
SPIEGEL ONLINE: Sie waren 20, es war der 7. Mai 1945, für Sie kein Tag der Befreiung... (http://www.spiegel.de/kultur/
gesellschaft/wolf-schneider-interview-ueber-autobiografie-a-1030521.html)
Інший вид комунікативних невдач – це девіації з позиції адресата, які виникають, наприклад, у ситуації, коли адресат
відповідає у формі запитання на запитання:
Manches sollten wir erhalten. Es wäre Wahnsinn, wenn eine ganze Periode Architekturgeschichte, die weltweit die Städte
geprägt hat, verschwinden würde, weil man den Stil plötzlich hässlich findet. Es geht hier um eine grundlegende Frage: Erhalten
wir Architektur, oder erhalten wir Geschichte?
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Was ist Ihre Antwort? (http://www.spiegel.de/spiegel/kulturspiegel/d-134347649.html)
Також адресат демонструє здивування, не реагує або не хоче реагувати на натяки (Warum sollte sie? Reden wir über den
gleichen Text?):
SPIEGEL ONLINE: Herr Prenzel, hat die ehemalige CDU-Bildungsministerin Annette Schavan sich schon bei Ihnen bedankt?
Prenzel: Warum sollte sie?
SPIEGEL ONLINE: Der Wissenschaftsrat, dem Sie vorstehen, hat Empfehlungen zur wissenschaftlichen Integrität vorgelegt.
Darin steht, dass Hochschulen bei Fehlverhalten den Eindruck willkürlicher Entscheidungen vermeiden und über gemeinsame
Standards nachdenken sollten. Schavans Fürsprecher hatten der Universität Düsseldorf im Plagiatsverfahren genau das
vorgeworfen: dass sie willkürlich entscheide.
Prenzel: Reden wir über den gleichen Text? In unserem Papier geht es darum, wie man das Bewusstsein für eine Kultur der
Redlichkeit und Qualität in der Wissenschaft schärfen kann. Wir zeigen dabei ein ganzes Spektrum von Fällen und Bereichen auf,
in denen sich die Wissenschaft über gemeinsame Standards verständigen sollte. Um die in der öffentlichen Debatte so intensiv
diskutierten Plagiate in Dissertationen geht es da nur am Rande, schon gar nicht speziell um den Umgang mit Doktorarbeiten von
Politikern. (http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/wissenschaftsrat-will-zentrales-forum-bei-plagiatsfaellen-a-1031109.html)
Інший аспект – це негативна відповідь адресата. З погляду комунікації і в плані структури жанру – це вдала секвенція питання – відповідь. Однак адресат не знає відповіді (повторює це тричі), хоча і намагається якось інтерпретувати своє бачення.
– Ісландія підтримала територіальну цілісність України на Генасамблеї ООН. Якою буде її позиція, якщо на розгляд
асамблеї буде винесено питання направлення до України миротворців?
– Я не знаю відповіді на це питання. Ми підтримали територіальну цілісність України, оскільки порушення міжнародного права з боку Росії було безумовним. Однак я не знаю, чи існує можливість виправити це порушення. Тому відповіді на це питання у мене немає. (http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/04/28/7033233/)
Також адресат не впевнений у власній відповіді, тому й зволікає (але це може бути і..., zögert, im Grunde, Scham, hm):
– Доктор історичних наук – це ступінь чи звання?
– Це ступінь, але це може бути і звання. Захист дисертації магістерської і PhD – це два наукових ступені. Тобто,
master – науковий ступінь, а PhD – дослідницький ступінь… (http://life.pravda.com.ua/person/2015/04/9/192354/view_print/)
«Sind Sie eine Frau?», fragt Diane Sawyer, Amerikas Interview-Queen. Jenner zögert nur kurz. «Im Grunde ja«, sagt er.
«Ich bin eine Frau.« (http://www.spiegel.de/panorama/leute/bruce-jenner-kim-kardashians-stiefvater-outet-sich-als-transsexu
ell-a-1030615.html)
SPIEGEL ONLINE: Aus Ihrem Gymnasium verschwanden die jüdischen Kinder und niemand fragte nach. Haben Sie
irgendwann in Ihrem Leben so etwas wie Scham verspürt?
Schneider: Scham, hm. Bei mir war es schieres Entsetzen, als ich den Siegern glauben musste, was da an Gräueln geschehen
war – und welches Monstrum Hitler war. Das Entsetzen plagt mich bis heute (http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/wolfschneider-interview-ueber-autobiografie-a-1030521.html)
Безумовно, тексти інтернет-видань є здебільшого відредагованими і вичитаними, а тому мовні чи то мовленнєві девіації у
них не так часто трапляються. Однак в таких текстах виникають власне комунікативні девіації. Це зумовлено низкою причин,
пов’язаних як з комунікантами, так і з ситуацією спілкування, а саме: на рівні стратегії кореспондента для ведення інтерв’ю
(уточнення і перепитування журналіста більше типові для українських інтерв’ю) або ж на рівні відсутності подібних уявлень
комунікантів щодо певної тематики (запитання і нерозуміння адресата частотніші у німецьких інтерв’ю). Наявність комунікативних невдач у текстах інтерв’ю є природнім явищем спілкування осіб з різним рівним комунікативної компетенції.
Комунікативні девіації мають перспективи дослідження у сферах суб’єктивного сприйняття, комунікативного менеджменту, мистецтва контакту та маніпулятивних технологій впливу, а також у різноаспектних засобах масової інформації.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ «ВАСАЛ»
У ФРАНЦУЗЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ДИСКУРСІ
Статтю присвячено дослідженню лінгвокультурного концепту васал та особливостям його вербалізації у французькому фольклорному дискурсі. Проаналізовано мовні засоби об’єктивації концепту та змодельовано його структуру.
Ключові слова: лінгвокультурний концепт, лінгвокультурна концептологія, фольклорний дискурс.
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА «ВАССАЛ» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ФОЛЬКЛОРНОМ ДИСКУРСЕ
Статья посвящена исследованию лингвокультурного концепта вассал и особенностям его вербализации во французском фольклорном дискурсе. Проанализированы языковые средства объективации концепта и смоделирована его
структура.
Ключевые слова: лингвокультурный концепт, лингвокультурная концептология, фольклорный дискурс.
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VERBALIZATION OF LINGUOCUTURAL CONCEPT «VASSAL» IN FRENCH FOLKLORE DISCOURSE
The article dedicated to the linguocultural concept VASSAL and features of its verbalization in the French folklore discourse. Here have been analyzed the language means of objectification of the concept and has been modeled its structure.
The relationship between the language and culture has always aroused a meticulous attention of the researchers of different fields of science.
The uprise and development of the interdisciplinary investigations is an obvious indicator of the intensive development of
the science. No exception is the development of such discipline as a linguocultural conceptology.
Traditionally the study of the culture is closely associated with the study of the specific consciousness of its bearers, involving primarily linguistic factors. The mankind has always been in constant motion, change and development. At various epochs
and in different cultures the people perceive and understand the world in their own way, construct their own picture of the world.
In the linguistics the cultural trend has been linked with a focus on the study of the past of an ethnic group of one kind or
another, that is reflected in the linguistic direction. The scientific exploration of the cultural orientation was identified with the
study of the consciousness of the bearers of the specific culture media expressed in the material, linguistic forms.
The traditional chain of the communication «language – culture» became a new link «language – consciousness – culture» that got to be the impetus for the formation of such research direction as the linguocultural conceptology.
In the modern linguistic paradigm there is separation between the two main cognitive and linguocultural areas. However,
the researchers working in both fields do not consider incompatible the coexistence of the results of such studies, and the difference they see particularly in the principle of units of study selection and procedure of their description.
The objective of this article is to trace the verbalization of the concept vassal in the folklore discourse of France on the
material of the outstanding pieces of work of the folk epos «The Song of Roland» and «Charroi de Nîmes».
Key words: linguocultural concept, linguocultural conceptology, folklore discourse.

Постановка проблеми. Взаємозв’язок мови та культури завжди викликали прискіпливу увагу дослідників різних галузей науки. У лінгвокультурології, коло уваги якої зосереджено на вивчення мови та культури, сукупність традиційних
мовних одиниць (слів, текстів) є об’єктивним елементом культури [9].
Постановка проблеми. Виникнення та розвиток міждисциплінарних досліджень є очевидним показником інтенсивного розвитку науки. Не виключенням стає розвиток такої дисципліни як лінгвокультурна концептологія. Разом із активним розвитком таких наук як соціолінгвістика, психолінгвістика, нейролінгвістика, виникає велика кількість нових дослідницьких напрямків, а саме лінгвофольклористика [1] етнопсихолінгвістика [6; 10], етноконфліктологія.
Поступово орієнтація на міждисциплінарний підхід стала ознакою актуальності лінгвістичного дослідження.
Розвиток лінгвокультурологічного напрямку розпочався у 1970-х – 1990 х р.р. в межах активізації культурологічних
процесів, які відбувалися в гуманітарних науках, які спрямовували дослідників на культурологічну інтерпретацію історичних, соціальних і комунікативних процесів.
За традицією вивчення культури тісно пов’язують із вивчення специфіки свідомості її носіїв, за участю насамперед
мовних факторів. Людство завжди знаходилося у постійному русі, змінах та розвитку, у різні епохи та у різних культурах
люди сприймають та усвідомлюють світ на свій манер, конструюють свою власну картину світу.
У лінгвістиці культурологічна тенденція була пов’язана з орієнтацією на вивчення минулого того чи іншого етносу, що
знайшло своє відображення у лінгвістичному напрямку. Наукові розвідки культурологічного спрямування ототожнювалися з дослідженням свідомості носіїв певної культури вираженими в матеріальних, мовних формах. Поступово відбувалося
зближення дисциплін, предметом вивчення яких було співвідношення «мова – культура» и «мова – свідомість» [10]. Свідомість людини завжди відігравала роль посередника між культурою та мовою. У свідомості культурна інформація підлягає
процедурі опрацювання.
Традиційний ланцюг зв’язку «мова – культура» набув нової ланки «мова – свідомість – культура», що стало поштовхом
для утворення такого дослідницького напрямку як лінгвокультурна концептологія [3; 5; 11].
У сучасні лінгвістичні парадигмі існує розмежування двох основних напрямків когнітивного та лінгвокультурологічного. Однак дослідники, які працюють в обох галузях не вважають несумісними співіснування результатів подібних
досліджень, а різницю вони вбачають насамперед у принципі відбору одиниць дослідження та методиці їх опису [7, с. 13;
5, с. 138–140].
В. І. Карасик визначаючи співвідношення когнітивного і лінгвокультурного концептів вважає, що концепт як ментальне утворення в свідомості індивіда є виходом в концептосферу соціуму, тобто в кінцевому рахунку на культуру, а концепт
як одиниця культури є фіксацією колективного досвіду, яка стає здобутком індивіда, тобто: лінгвокогнітивний концепт – це
напрямок від індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурний концепт – це напрям від культури до індивідуальної свідомості [5, с. 139]. С.Г. Воркачев взагалі класифікує концепт як «парасольковий термін», який покриває одночасно
предметні області когнітивної психології, когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології [3].
Лнгвокультурна концептологія не акумулює у собі основні положення різних культурологічних напрямів, а знаходиться у відносинах взаємодоповнюваності з паралельно існуючою когнітивною концептологією.
Завданням даної статті є простежити вербалізацію концепту васал у фольклорному дискурсі Франції на матеріалі
визначних творів народного епосу «Пісня про Роланда» та «Німський віз»
У тлумачному словнику лексема васал означає: « au Moyen Âge, personne qui dépendait d’un suzerain duquel elle recevait
un fief» [Antidote].
У лицарському епосі, головним героєм є вірний, доблесний васал, який здійснює велику кількість подвигів. Його постать посунула персонажа короля на другорядний план [4, с. 209]. Так, наприклад в «Пісні про Роланда» образ Роланда
значно яскравіший за Короля Карла.
Лексема vassal має кельтське походження. Спочатку фігурує в текстах, написаних латиною у формі vassus «слуга». За етимологією vassus означає «той, хто прийняв місце проживання», тобто людина, що живе в будинку або на землях іншої знатного особи
З VIII ст. лексема vassal та її дериват «vassallus» набули подвійного тлумачення у: з одного боку, в значенні «залежний
слуга», з іншого боку в значення « вільна людина, підпорядкована графу або герцогу»[15, р.120].
Поступово позиції васалів в структурі феодальної ієрархії значно зміцнюються. Наближені до короля особи, говорячи
про себе, починають називати себе васалами. Таким чином, у X ст. ми спостерігаємо зовсім чітку картину правових відносин між васалом і сюзереном: васал підпорядкований своєму сюзерену, який надав йому феод, всередині свого феоду
васал сам стає сюзереном і якщо не має своїх васалів, то в його розпорядженні є певна кількістю селян, які мешкають на
його території; васал служить у свого сюзерена, він зобов’язаний брати гідну участь у військових діях, мати хороше спорядження, для забезпечення якого йому і був наданий феод.
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З переходом від текстів, написаних класичною латиною до народної латини та старофранцузької відбувається зміна семантичного змісту лексеми vassal: «... Pour désigner le subordonné on trouve non pas vassal, mais hom; pour désigner
le vasselage on trouve hommage. C’est que le sens du mot vassal ne porte plus ici sur la dépendance, mais sur les qualités qui
permettaient sa mise en valeur. C’est-à-dire les qualité smilitaires... «. Одже лексема vassal, яка в термінологічному інвентарі
слугує для позначення конкретної феодальної реалії, у старофранцузькій мові має ширше, з точки зору семантики, застосування [15, р. 120].
Максимальною частотністю лексема vassal та її похідні зустрічаються в «Пісні про Роланда» у строфах 230-231, 349352, 545-546, 774-775, 887, 939, 1123, 1443-1444, 1636-1637, 194, 1776-1777, 1857-1859, 1869, 1870, 1970-1972, 1985-1986,
2988, 2134-2136, 2310, 3026-3029, 3185-3186, 3334-3335, 3343-3378, 3441-3442, 3531-3539, 3562, 3579-3580, 3783-3785,
3838-3839; у епосі «Німський віз» вищезазначена лексема визначено у строфах 1401-1402.
Досліджений ілюстративний матеріал, дозволив нам змоделювали структуру лінгвокультурного концепту васал та
простежити логіко-семантичні лінії його розгортання, як то васал – підлегла особа, васал –воїн, васал – сміливець
васал – підлегла особа. В рамках дослідженого ілюстративного матеріалу лексема vassal в значенні «васал, підлеглий
феодального сеньйора» представлено у двох випадках. Обидва контексти з «Пісні про Роланда», в яких досліджувана
лексема використовується в значенні «васал», являють собою характеристики герцога Неймона (Neimes), найближчого
радника Карла:
230... Apres ico i est Neimes venud
231 Meillor Vassal n’aveit en la curt nul...,
і аналогічний йому контекст:
774 Enprès iço, i est Neimes venuz :
775 Meillur vassal n’out en la curt de lui...,
де мова йде про його чесноти як васала, що підтверджується уточненням « en la curt», тобто при дворі. У тексті «Пісні
про Роланда» герцога Неймона зображено мудрим радником.
васал – воїн. Логіко-семантична лінія васал – воїн є надзвичайно поширеною у «Пісні про Роланда» у строфах 16361637, 1776-1777, 1869-1870, 1970-1972, 2088, 2134 2136, 2310, 3026-3029, 3185-3186, 3334-3335, 3374-3378, 3531-3539,
3562, 3783-3785; у «Німскому возі» – строфи 1401-1402. Вищезазначене тлумачення ми можемо спостерігати у фрагментах, де відображені ситуації бою. Таку інтерпретацію нам полегшує безпосереднє контекстуальне оточення лексем, які
належать до семантичного поля бій. Наведемо приклад з «Пісні про Роланда»:
1869 Li quens Rollanz el’champ est repairez,
1870 Tient Durendal, cume vassals i fiert ;
1871 Falrun de Pui i ad par mi trenchet
1872 E.xxiiii. de tuz les melz preisez
наочно виявляє функціонування досліджуваної лексичної одиниці в значенні воїн. Мова йде про поле битви el’champ,
Роланд тримає свій меч Durendal, розрізає ворогів навпіл mi trenchet та вбиває інших вісімдесят ворогів xxiiii. de tuz.
Найчастіше vassal в значенні «воїн (боєць)» характеризується через прикметник bon, підсилений прислівником mult
або може бути представлений у порівняльному ступені. Так строфи 1776-1777 «Пісні про Роланда» ілюструють бій сарацинів з безстрашним воїном Роландом:
1776... Fors s’en essirent І sarrazins d edenz,
1777 Sis cumbatirent al bon vassal Rollant...,
де значення «воїн» підкріплюється в контексті сусідством з дієсловом combatre.
Важливо відзначити, що прикметник bon є надзвичайно полісемантичним і в різних контекстах тлумачиться порізному. Наведемо приклад використання прикметника у строфі 3785 «Пісні про Роланда»:
3785... Vassals est bons por ses armes defendre...
У ситуації похвали Vassals est bons, спираючись на контекст прикметник bons тлумачиться не лише як «хороший», але
й міститть елемент імпліцитної конкретизації цієї оцінки і, фактично, виступати еквівалентом «мудрий» або «відданий».
У контексті ж схвалення, прикметник bon може бути еквівалентом до «відважний, безстрашний», тому що головними
якостями воїна є не доброта та порядність, а його доблесті та придатністі до ведення бою, вмілому володінні зброєю, тобто
прикметник « bons « містить в собі позитивну оцінку військового професіоналізму.
Фрагменти тексту «Пісні про Роланда» (строфи 2134-2136) містять загальні положення щодо поведінки справжнього
лицаря:
2134... Li quens Rollant uniлes n’arnat cuard,
2135 Ne orguillus, ne hume de male part,
2136 Ne chevaler, se il ne fust bons vassals...
Справжній лицар не може бути боягузом. Роланд зневажає лицарів навіть шляхетного походження, якщо вони нічого
не варті на військовій службі. У фрагменті 1857-1859 «Пісні про Роланда» йдеться як про воїнів–васалів. Мається на увазі
фрагмент, коли Роланд спостерігає безліч вбитих франків у Ронсевальскій ущілині: не було кращих воїнів, за тих, які загинули, адже тільки особливо відданий сюзерену васал міг піти на вірну смерть в ар’єргард):
1857 Meillors vassals de vus unkes ne vi.
1858 Si lungement tut tens m’avez servit !
1859 Ad oes Carlun si granz païs cunquis!
Суттєво також і те, що вислів належить Роланду, який оплакує загибель ар’єргарду, отже ми маємо розуміємо, що не
всі загиблі були його прямими васалами.
васал – сміливець. Реалізація логіко-семантичної лінії васал – сміливець спостерігаємо тільки у тексті «Пісні про Роланда». Значення «хоробрий, сміливий» лексема vassal отримає шляхом набуття оціночно-експресивного забарвлення і на тлі
одночасної ад’єктивації. Важливим стає не власне статус воїна, а ті якості, які його відзначають. Таке значення особливо
яскраво виражено в контекстах, де аналізовану лексему супроводжують лексичні одиниці, які у семі містять значення
звитяга, хоробрість, відвага.
Так в контексті 3838-3839 «Пісні про Роланда» лексема vassal знаходиться в ланцюжку однорідних членів із значенням
якостей бійця (forz – сильний, isnel – швидкий, моторний), тому не може тлумачитись як воїн, так само, як і прикметники,
з якими це слово фігурує:
3838... Devant le Rei est venuz Pinabel.
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3839 granz est e forz e vassal e isnel...
У даному контексті лексема vassal виступає в ролі прикметника, що виявляється через її позицію в семантичном ряду.
У наступному уривку спостерігаємо зміну семантичного значення лексеми, та набуття нею значення «хоробрий, доблесний», за рахунок уточнення Li amiralz, il nel crent ne ne dutet «: еміра він (Carles) зовсім не боїться:
3579 Mult est vassal Carles de France dulce;
3580 Li amiralz, il nel crent ne ne dutet...
Вищезазначений аналіз дозволив нам простежити логіко-семантичні лінії розгортання концепту васал, структуру якого
ми можемо відобразити у вигляді патронімічного фрейму.
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Логіко-семантичні лінії розгортання концепту васал
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фольклорного дискурсу Франції з метою подальшого укладання його когнітивної карти.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА Й ОПОВІДНА СТРУКТУРА
АНГЛОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ НАРАЦІЙ ПРО ЗРАДНИЦТВО
У статті розкриваються особливості концептуальної й оповідної структур англомовних біблійних нарацій про
зрадництво. Концепт ЗРАДНИЦТВО, що належить до етичних концептів, оскільки відображає осмислення певних
аморальних дій і вчинків людей, актуалізується в біблійних нараціях не тільки стосовно міжособистісної сфери людських стосунків, а й стосовно сфери духовної, а саме відносин із Богом. Досліджуваний концепт організує сюжет і
формує основний конфлікт повістування.
Ключові слова: біблійний дискурс, зрадництво, концептуальна структура, оповідна структура.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ И ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ БИБЛЕЙСКИХ НАРРАЦИЙ О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ
В статье раскрываются особенности концептуальной и повествовательной структур англоязычных библейских нарраций о предательстве. Концепт ПРЕДАТЕЛЬСТВО, который принадлежит к этическим концептам,
поскольку отражает осмысливание определенных аморальных действий и поступков людей, актуализируется в
библейских наррациях не только касательно межличностной сферы человеческих отношений, но и касательно духовной, а именно отношений с Богом. Исследуемый концепт организовывает сюжет и формирует основной конфликт
повествования.
Ключевые слова: библейский дискурс, предательство, концептуальная структура, повествовательная структура.
CONCEPTUAL AND NARRATIVE STRUCTURE OF ENGLISH BIBLICAL STORIES ABOUT BETRAYAL
This paper reveals the specificity of conceptual and narrative structures of English biblical narrations about betrayal that
concern the following narrations: Joseph and his brothers in Genesis, Samson and Delilah in Judges, the people of Israel
and God in Jeremiah. The concept BETRAYAL that belongs to ethical concepts, as it generalizes upon certain immoral actions and behavior of people, actualizes in biblical narrations related not only to the sphere of human relations but also to
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the spiritual sphere, that of relations with God. Thus, the content of the concept BETRAYAL is embodied in certain narrative
situations with regard to the type of betrayal, physical or spiritual. The concept BETRAYAL organizes the plot and shapes the
main story conflict. Depending on the context, it testifies to negative consequences or vice versa, a harmonious life and God’s
blessing achieved through sufferings and trials. The main conceptual constituents that form the concept BETRAYAL in English
biblical discourse are: EVIL INTENTION, CRUELTY, GETTING BENEFIT, SUFFERING, TRIAL, SALVATION, FORGIVENESS, PROFIT, TREACHEROUS LIE, LOVE, REVENGE, DEATH, FAITHFULNESS, UNFAITHFULNESS, FORGIVENESS
THROUGH REPENTANCE, TREASON.
Key words: biblical discourse, betrayal, conceptual structure, narrative structure.

У сучасній лінгвістичній парадигмі з домінуванням когнітивно-дискурсивного підходу, спрямованого на дослідження
концепту як оперативної одиниці свідомості в ракурсі забезпечення мовленнєвої діяльності людини, доцільним є аналіз змісту різноманітних текстів, зокрема й оповідних, з урахуванням когнітивних структур, які розкривають специфіку
актуалізації концептів в їх організації. Останнім часом концепт як об’єкт лінгвістичного аналізу досліджується в різних мовних і мовленнєвих ракурсах: онтологічному (М. М. Болдирєв, С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, R. Langaсker,
G. Lakoff), логічно-семантичному (Н. Д. Арутюнова, О. Л. Бєссонова), лінгвопоетологічному (Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова,
В. Г. Ніконова, M. Freeman), дискурсивному (А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, М. В. Нікітін, І. С. Шевченко) тощо. Актуальним є дослідження біблійного дискурсу, у якому закладено екологічну проблематику, що стосується етичних норм
і цінностей як складників екологічної етики, яка «регулює взаємовідносини не тільки між людьми, але й між людиною і
природним оточенням» [6, с. 22–23]. Екологічність вербальної й акціональної поведінки людини полягає у свідомих діях
індивіда, які «оцінюються як акт морального самовизначення людини, де вона стверджує себе як особистість – у своїх стосунках з іншою людиною, ставленні до себе самої, суспільства» [4, с. 244]. У текстах Біблії йде постійне нагадування про
необхідність шанобливого і дбайливого ставлення одне до одного, що проявляється в наших вчинках, діях, щоб запобігти
виникненню непорозуміння, відчуженості, заздрості тощо.
Мета статті – встановити механізми втілення концепту ЗРАДНИЦТВО у концептуальній та оповідній структурах англомовного біблійного дискурсу. Поставлена мета зумовлює необхідність розв’язання таких завдань: 1) розкрити зміст
концепту ЗРАДНИЦТВО в англомовній картині світу; 2) виявити складники досліджуваного концепту, що актуалізуються
в оповідній структурі відповідних нарацій в англомовному біблійному дискурсі; 3) з’ясувати специфіку вербального втілення концепту ЗРАДНИЦТВО в біблійному екодискурсі. Об’єктом дослідження слугує концепт ЗРАДНИЦТВО в англомовному біблійному дискурсі, а предметом – механізми його актуалізації у зазначеному дискурсі з огляду на специфіку
його концептуальної та оповідної структур.
Людина є однією з ланок творіння Божого, тому останнім часом, поряд із релігійною концепцією, з’явилася наука екологія людини, де вона розглядається як соціальна істота. Це наука, що «вивчає закономірності впливу на населення конкретних
регіонів природних, соціальних, побутових, виробничих факторів, включаючи культуру, звичаї і релігію» [3, с. 18]. Мета
цієї науки – «забезпечити суспільство відповідною інформацією, що сприяє оптимізації життєвого середовища людини і
процесів, які протікають у самій людині як біологічній і одночасно соціальній істоті, людському суспільстві та середовищі
існування людини та суспільства» [2, с. 11]. Звідси, необхідним є дослідження стосунків людини з навколишнім середовищем існування, яким вважається не тільки природа, а й персональне оточення та суспільство. В цьому плані доцільним і
актуальним є звернення до біблійного дискурсу, де висвітлюються механізми та принципи, які забезпечують гармонійний
розвиток людини і її гармонійну єдність з навколишнім світом, що дозволяє реконструювати відповідні екоконцепти.
У нашому дослідженні акцент робиться на концепті ЗРАДНИЦТВО в його актуалізації у книгах Буття, Суддів, пророка
Єремії [10]. Цей концепт відносимо до етичних концептів, оскільки він відтворює певні аморальні дії і вчинки людей, що
спричиняють негативний вплив на тих, кого зрадили, що, однак, може мати зворотну дію. Про це свідчить те, що у деяких випадках кінець повістування набуває позитивного повороту – як приклад повчальної історії стосунків між людьми.
Концепт ЗРАДНИЦТВО у повістуваннях Старого Заповіту реконструюється на певному тлі загального контексту, оскільки
іноді його прямі вербальні маніфестації у тексті відсутні.
В англійській мові концепт ЗРАДНИЦТВО позначається як прямо − іменником «betrayal», що означає дію, що спричиняє біль тому, хто довіряє, чи ігнорує принципи або переконання, щоб отримати перевагу для себе; чи факт зради в будьякий із цих способів (the act of hurting smb. who trusts you, or ignoring your principles or beliefs in order to get an advantage for
yourself; the fact of being betrayed in any of these ways» [9, с. 58]), так і опосередковано − прикметником «treacherous» зі значенням «винний, який характеризується зрадою впевненості чи довіри; зрадницький, підступний» (guilty of or characterized
by betrayal of confidence or trust; perfidious» [7]) чи «зрадницький, що зраджує віру чи впевненість» («betraying or likely to
betray faith or confidence» [8]).
У біблійному дискурсі зрадництво належить не тільки до міжособистісної сфери людських стосунків, а й до духовної (зрада Бога) і, таким чином, передбачає існування щонайменше двох учасників. Зрадництво відтворюється у певних
конфліктних ситуаціях, що тягнуть «за собою зміни в якості стосунків між суб’єктом і об’єктом дії (з позитивного на негативне). Суб’єктом […] виступає особа чи група осіб, наділених певними якостями і характеристиками, які ініціюють цю
дію. Об’єктом дії є особа чи група осіб, на яких спрямована дія» [5, с. 207]. Міжособистісні стосунки – це «суб’єктивно
пережиті взаємозв’язки між людьми, які проявляються в характері та способах взаємного впливу, що спричиняється людьми одне на одного в процесі спільної діяльності та спілкування» [там само, с. 207].
Лексичну репрезентацію концепту ЗРАДНИЦТВО у книгах Буття, Суддів можна змоделювати за допомогою предметно-акціонального фрейму (за С.А. Жаботинською [1]). До лексичних одиниць, які називають зрадника в історіях про Йосипа і Самсона, належать загальні, напр., brethren (брати), та власні імена, напр., Delilah (Деліла). Зрадники [ДІЮТЬ, ВЧИНЯЮТЬ] по-зрадницьки – ненавидять, заздрять, намагаються вбити чи позбавити волі, продати, обманюють, докучають
(hated, envied, conspired against him to slay, cast into a pit, sell, pressed, urged). Зрадженим є той, хто відчуває акт зрадництва:
Йосип (Joseph), Самсон (Samson). Лексеми «двадцять срібняків» (twenty pieces of silver), «тисячу сто шеклів срібла» (eleven
hundred pieces of silver), «яма» (the pit), «сирі та сукані шнури» (green withs, new ropes), «ткацький клинок» (the pin) тощо,
позначають інструменти [ДЕЩО інструмент], за допомогою яких здійснювалося зрадництво. Слот ТУТ актуалізує місце,
де відбуваються зрадництва: wilderness (пустеля), Dothan (місто Дотаїн), Sorek (долина Сорек). Результатом зрадництва, з
одного боку, є смерть, страждання, глузування, фізичне покарання, помста, з іншого – нове гармонійне життя, об’єднання
родини, рятування її від голоду, прощення.
За допомогою набору певних мовленнєвих засобів складається та описується ситуація зрадництва, а її текстові маркери дозволяють сформувати уявлення про моральні норми поведінки та життєві цінності, відображені у книгах Буття і
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Суддів. Зміст концепту реалізується у повістуванні через опис певної ситуації, яка на денотативному рівні містить вербалізовані компоненти наведеного вище фрейму.
Яскравою історією родинного зрадництва є повістування про Йосипа. Він був зраджений своїми братами, які йому
дуже заздрили і ненавиділи його за те, що він доносив батьку недобрі звістки про них: «and Joseph brought unto his father
their evil report» (Gen 37: 2), і, крім того, батько любив його більше за інших, оскільки він був його молодшим сином:
«Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age» (Gen 37: 3). Основними маркерами, що
експлікують майбутній негарний вчинок, є вказівки на заздрість і ненависть братів: they hated him (вони ненавиділи його),
could not speak peaceably unto him (не могли розмовляти з ним спокійно), his brethren envied him (його брати заздрили йому),
щоразу ненависть збільшувалася (they hated him yet the more, they hated him yet the more for his dreams, and for his words).
Ненависть та заздрість призвели до того, що брати змовилися розправитись із Йосипом: «they conspired against him to slay
him» (Gen 37: 18). Спочатку вони хотіли його вбити, але потім вирішили кинути до ями: «And they took him, and cast him into
a pit: and the pit was empty, there was no water in it» (Gen 37: 24), а згодом, побачивши караван ізмаїлітів, продали Йосипа
за двадцять срібняків ізмаїльтянам «sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver» (Gen 37: 28). Отже, це була не
випадковість, а підступний план, спочатку спрямований на вбивство, а потім на продаж брата, на що вказує відповідна
лексика: змовилися (conspired against), убити (to slay), продати (sell), кинули до ями (cast into a pit), отримання користі
(profit). Таким чином, актуалізуються концепти ЗЛИЙ НАМІР, ЖОРСТОКІСТЬ, ОТРИМАННЯ КОРИСТІ, які можна вважати складниками концепту ЗРАДНИЦТВО в біблійному дискурсі.
Йосипу прийшлося пережити багато випробувань, але, як зазначається у кінці історії, так було потрібно Богові, тому
він не образився на своїх братів, а допоміг своїй сім’ї у важкі часи голоду (for God did send me before you to preserve life,
to preserve you a posterity in the earth, to save your lives by a great deliverance, not you that sent me hither, but God), Господь
надав йому найвищі посади у єгипетськім краї, ранг, почесті (a father to Pharaoh, lord of all his house, a ruler throughout all
the land of Egypt).
Ця історія, починаючись з негативних (антиекологічних) родинних стосунків з боку братів, містить вказівки на еволюцію розгортання оповідної події, що маніфестується позитивним (екологічним) ставленням Йосипа до своєї родини. Зовнішній конфлікт, що асоціювався з Йосипом, його нелегким життєвим шляхом, відступає на другий план, а важливим стає
розвиток нового світосприйняття, бо так було завгодно Богові (God did send me; And God sent me; not you that sent me hither,
but God). Колись принижений, зраджений Йосип не мститься своїм братам, а прощає їх, а тому звеличується, стає рятівником своєї родини. Таким чином, заздрість, що призвела до зради і ненависті, обернулася порятунком від смерті шляхом
випробування як братів, так і Йосипа. Вони були врятовані від голоду та смерті, а Йосип пробачив їх. Отже, в аналізованій
нарації простежуються концепти СТРАЖДАННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ПОРЯТУНОК та ПРОЩЕННЯ.
Головним героєм наступного повістування з книги Суддів виступає Самсон, якого зраджує кохана Деліла. Ця зрада
була побудована на корисних мотивах, оскільки Деліла видала Самсона філістимлянам за гроші: «we will give thee every
one of us eleven hundred pieces of silver» (Judg 16: 5). Але ключова лексема еntice (умовляти, спокушати, зваблювати) вказує,
що вона повинна була вмовити його, спокусивши жіночими хитрощами (спочатку докучала, потім приголубила). Вона увійшла у змову з філістимлянами, які хотіли дізнатися звідки у нього незвичайна сила: «And the lords of the Philistines came
up unto her, and said unto her, Entice him, and see wherein his great strength lieth, and by what means we may prevail against him,
that we may bind him to afflict him» (Judg 16: 5).
Зрада Самсона відбувалася з потрійним повтором слів та дій: тричі Деліла вивідувала у Самсона у чому його сила, тричі філістимляни хотіли його згубити, що свідчить про навмисне, таємне зрадництво. У повістуванні обман з боку Самсона
(не зізнавався їй звідки у нього сила) виступає як позитивний, оскільки він був спрямований на бажання врятувати своє
життя: «And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me, and told me lies» (Judg 16: 10), «And Delilah said unto
Samson, Hitherto thou hast mocked me, and told me lies» (Judg 16: 13), «thou hast mocked me these three times, and hast not told
me wherein thy great strength lieth» (Judg 16: 15). Розгортання процесу зрадництва стало випробуванням для Самсона, а з
боку Деліли – гріхом, оскільки кожного разу вона зв’язувала його, щоб позбавити сили, а до кімнати вбігали філістимляни,
які перебували поряд нібито у засідці (men lying in wait, abiding with her in the chamber; liers in wait abiding in the chamber),
щоб схопити Самсона.
Наостанок Деліла вирішила вдатися до жіночих хитрощів, пожалівшись на те, що Самсон не може її кохати, якщо не
довіряє їй: «And she said unto him, How canst thou say, I love thee, when thine heart is not with me? thou hast mocked me these
three times» (Judg 16: 15), і поскаржившись, що він тричі їй збрехав. Оскільки Деліла увесь час наполягала на своєму
(pressed, urged): «And it came to pass, when she pressed him daily with her words, and urged him, so that his soul was vexed unto
death» (Judg 16: 16), Самсон, не витримавши і розповівши їй правду про те, що він Божий назорей і як позбавити його
сили, щоб він послаб і став як інші люди, був приречений на смерть (his soul was vexed unto death). Самсон тричі виклав
їй усе, що було у нього на серці: «That he told her all his heart» (Judg 16: 17), «And when Delilah saw that he had told her all
his heart», «Come up this once, for he hath shewed me all his heart» (Judg 16: 18), оскільки любив її:»he loved a woman in the
valley of Sorek, whose name was Delilah» (Judg 16: 4). Тоді Деліла одразу ж покликала філістимлян і стала вимагати, щоб
вони принесли їй гроші за те, що вона зрадила Самсона: «she sent and called for the lords of the Philistines… Then the lords of
the Philistines came up unto her, and brought money in their hand» (Judg 16: 18), приспавши його цього разу на колінах: «And
she made him sleep upon her knees» (Judg 16: 19). Отже, концепт ЗРАДНИЦТВО у цій нарації позначений лексикою, що
асоціюється у біблійному дискурсі з гріхом – обман, зло, невірність, намагання завдати болю тощо, актуалізуючи концепти
ЗЛИЙ НАМІР, ПРИБУТОК, ПІДСТУПНИЙ ОБМАН на тлі концепту ОМАНЛИВА ЛЮБОВ.
Самсону прийшлося перенести сильні страждання через зраду: йому викололи очі (put out his eyes), зв’язали мідяними
ланцюгами (bound him with fetters of brass), глузували (he may make us sport), а в кінці повістування, отримавши силу від
Бога: «And Samson called unto the LORD, and said, O Lord GOD, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee,
only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes» (Judg 16: 28), він вирішив помститися,
зруйнувавши дім, де перебували філістимляни (the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein; the dead
which he slew at his death were more than they which he slew in his life), пожертвувавши своїм життям (And Samson said, Let
me die with the Philistines). Таким чином, згадані вище концепти поповнюються концептами СТРАЖДАННЯ, ПОМСТА та
СМЕРТЬ.
У книзі пророка Єремії повістування зосереджується на духовній зраді через невірність ізраїльтян Господу, що представлено метафорично порівнянням із стосунками нареченої і нареченого. Ізраїль порівнюється із нареченою, яка любить
свого нареченого, тобто Господа: «Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, Thus saith the LORD; I remember thee, the
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kindness of thy youth, the love of thine espousals, when thou wentest after me in the wilderness, in a land that was not sown» (Jer 2:
2) і доброзичливо, довірливо йшла за ним, згадуючи ту любов, яка була між ними. Але ізраїльтяни почали зраджувати Господа, відступаючись від Нього, вклоняючись іншим богам: «they are gone far from me, and have walked after vanity, and are
become vain» (Jer 2: 5), і покинули Бога, який був для них джерелом живої води: «they have forsaken me the fountain of living
waters» (Jer 2: 13). На зрадництво ізраїльтян вказують слова та словосполучення, які асоціюються з поняттям гріховності:
віддалились (gone far from), кривду знайшли (iniquity found), пішли за марнотою (walked after vanity), покинули Господа
(forsaken me), грішили проти Нього (transgressed against me). Ізраїльтяни, зрадивши Господа, втратили моральність, забули
Божі закони, вчиняючи зло: «done evil things as thou couldest» (Jer 3: 5). А наречена стала блудницею, невірною: «when upon
every high hill and under every green tree thou wanderest, playing the harlot» (Jer 2: 20), «thou hast played the harlot with many
lovers» (Jer 3: 1), подібно до сестри Іуди, яка теж була зрадницею: «And her treacherous sister Judah saw it» (Jer 3: 7). Господь
порівнює наречену, яку він знав як благородну лозу, із диким виноградом: «I had planted thee a noble vine, wholly a right
seed: how then art thou turned into the degenerate plant of a strange vine unto me?» (Jer 2: 21), жвавим верблюдом «what thou
hast done: thou art a swift dromedary traversing her ways» (Jer 2: 23), дикою ослицею, яка є доступною для всіх: «A wild ass
used to the wilderness, that snuffeth up the wind at her pleasure; in her occasion who can turn her away? all they that seek her will
not weary themselves; in her month they shall find her» (Jer 2: 24). Блудодійство і зло навіть відбилися на забрудненні землі:
«thou hast polluted the land with thy whoredoms and with thy wickedness» (Jer 3: 2), «she defiled the land, and committed adultery
with stones and with stocks» (Jer 3: 9), що дозволяє стверджувати, що зрадництво є антиекологічним не лише в духовному,
а й у матеріальному плані.
Ключову для цієї оповідної події фразу промовляє Господь, стверджуючи, що ізраїльський народ зрадив Його як зраджує жінка чоловіка: «Surely as a wife treacherously departeth from her husband, so have ye dealt treacherously with me, O house
of Israel, saith the LORD» (Jer 3: 20). Але Господь прощає тих, хто покається, визнає свою провину, повернеться до Нього
і, відповідно, буде врятований (salvation): «22. Return, ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, we
come unto thee; for thou art the LORD our God. 23. Truly in vain is salvation hoped for from the hills, and from the multitude of
mountains: truly in the LORD our God is the salvation of Israel» (Jer 3: 22–23), «Only acknowledge thine iniquity, that thou hast
transgressed against the LORD thy God» (Jer 3: 13).
Завдяки паралелям зі зрадою нареченої концепт ЗРАДНИЦТВО у досліджуваному контексті висвітлює свої концептуальні складники, такі як: ЛЮБОВ, ВІРНІСТЬ, НЕВІРНІСТЬ, ПРОЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ПОКАЯННЯ.
У фреймовій структурі концепту ДУХОВНЕ ЗРАДНИЦТВО виділяємо деякі особливості. Зрадник маніфестується
лексичними одиницями, які називають не тільки певну людину, а й певну спільноту частіше з елементом метафоризації:
Israel, house of Israel, my people, backsliding Israel. Зрадники [ДІЮТЬ] грішать, відступають від Господа, тому зраджений
асоціюється з Богом, який відчуває акт зрадництва. Звідси, саме від поведінки зрадника залежить результат його подальшого життя. Якщо він зможе покаятися, то буде прощений Богом, тобто зраджений вирішує долю тих, хто його зрадив. Навіть інструменти [ДЕЩО інструмент], за допомогою яких відбувається зрадництво є іншими, більш духовними: перелюб
(played the harlot), висока гора (high mountain), зелене дерево (green tree). Слот ТУТ, який актуалізує місце, де відбувається
акт зрадництва, розповсюджується не тільки на ту місцевість, де живуть зрадники, а й на інших людей, які будуть вірні
Йому, оскільки головним для усіх народів стане місто Єрусалим – Господній престол, де вони зберуться: «At that time they
shall call Jerusalem the throne of the LORD; and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the LORD» (Jer 3: 17).
Інвентар концептів, які формують концептуальну систему екологічних стосунків у біблійному дискурсі, досить різноманітний. Виділяються концепти як позитивних рис характеру, почуттів та емоцій – любов, вірність, так і негативних
– жорстокість, невірність, обман, які асоціюються з певними екологічними знаннями. Зміст концепту ЗРАДНИЦТВО у
біблійному дискурсі організує сюжет і формує основний конфлікт повістування залежно від зради фізичної чи духовної.
Основними концептуальними складниками, які у біблійному дискурсі входять до сфери концепту ЗРАДНИЦТВО є ЗЛИЙ
НАМІР, ЖОРСТОКІСТЬ, ОТРИМАННЯ КОРИСТІ, СТРАЖДАННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ПОРЯТУНОК, ПРОЩЕННЯ,
ПРИБУТОК, ПІДСТУПНИЙ ОБМАН, ЛЮБОВ, ПОМСТА, СМЕРТЬ, ВІРНІСТЬ, НЕВІРНІСТЬ, ПРОЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ПОКАЯННЯ, ЗРАДА. Залежно від контексту концепт ЗРАДНИЦТВО імплікує негативні наслідки чи, навпаки, гармонійне
життя, благословення Бога, здобуті через страждання та випробування.
Перспективними у цьому плані видаються дослідження, що стосуються проблематики розкриття когнітивних механізмів створення образності, яка розкриває стосунки між людьми, описані в англомовному біблійному дискурсі.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БІНАРНОЇ ОПОЗИЦІЇ «СВІЙ» – «ЧУЖИЙ»
У ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА»
Статтю присвячено дослідженню бінарної опозиції «свій» – «чужий», яка реалізується у повісті «В неділю рано
зілля копала» в амбівалентних опозиційних парах. З’ясовано особливості використання опозиції «свій» – «чужий» та
її вплив на відтворення подій та характеристик головних героїв повісті.
Ключові слова: інтерпретація, семантика, опозиція, модель, свій, чужий, символ, сакральний.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БИНАРНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ» – «ЧУЖОЙ» В ПОВЕСТЕ О. КОБЫЛЯНСКОЙ «В
ВОСКРЕСЕНЬЕ РАНО ЗЕЛЬЕ КОПАЛА»
Статья посвящена исследованию бинарной оппозиции «свой» – «чужой», которая реализуется в повести «В
воскресенье рано зелье копала» в амбивалентных оппозиционных парах. Выяснены особенности использования оппозиции «свой» – «чужой» и ее влияние на воспроизводство событий и характеристик главных героев повести.
Ключевые слова: интерпретация, семантика, оппозиция, модель, свой, чужой, символ, сакральный.
The interpretation of the binary opposition of «friend/foe» in the tale «On Sunday
morning she was digging up the herbs» by Olga Kobylyanska
This article deals with the ground research of the binary opposition «friend/foe» in the story «On Sunday morning she
was digging up the herbs» by Olga Kobylyanska. The opposition «friend/foe» is one of the oldest spatial models in the world.
The antithesis «friend/foe» is carried out in the 3 main dimensions in the mentioned above literary work, namely social, ethnic
(which functions in the variant «orthodox-heterodox») and mythological (where the concept «friend» is an example of human
space, while the «foe» is inhuman one). The oppositional pair «friend/foe» is closely connected with the ambivalent oppositional pairs, such as: orthodox-heterodox, guest-host, life-death, home-wood, up-down, sacral-profane, human-inhuman, sinpunishment (retribution, penalty), fortune-misfortune. The breaking of established world into «friend-foe»(served as a amulet
against mutual penetration) brings chaos into the fixed world order. In each particular situation one of the oppositional
components appears to be a representation of some positive source, while the other one outlines some negative semantics.
It was found out that the peculiarities of using the opposition «friend/foe» directly influence the reproduction of events and
the characters of the analysed story protagonists. Special attention was also payed to the problem of harmony in the universe
in general and in the family in particular.
Key words: interpretation, semantics, opposition, model, «friend», «foe», sacral, symbol.

Принцип бінарного протиставлення пронизує всі рівні буття людини. Бінарні опозиції завжди були під пильною увагою дослідників-фольклористів. Зокрема, детально такі опозиції були розроблені В. Івановим та В. Топоровим. В основі
структури простору є бінарна опозиція свій – чужий, яка постає чи не найдавнішою просторовою моделлю світу. Опозиційна пара свій-чужий реалізується на різних рівнях та виступає у тісному зв’язку з амбівалентними опозиційними
парами: добрий-злий, верхній-нижній, сакральний-профанний тощо.
Прикметною особливістю повісті «В неділю рано зілля копала» О. Кобилянської є присутність бінарних опозицій: свій
– чужий, православні – іновірці, гість – господар, життя – смерть, дім – ліс, верх – низ, сакральне – профанне, людський –
нелюдський, гріх – покарання, доля – недоля.
Головна опозиція міфологічної моделі архаїчного світу – свій-чужий стає засадничим стрижнем повісті «В неділю рано
зілля копала» Ольги Кобилянської. Подолання забороненої межі як ознаки гармонійного існування, змішування свого і чужого світів у повісті «В неділю рано зілля копала» є здійсненням первісного прокляття, яке впало на циган за вчинений гріх
перед Богом – відмова у відпочинку Марії з новонародженим Ісусом під час їхньої втечі від переслідувань Ірода. Затаврування циганського роду на вічні поневіряння в пошуку нового пристановища визначає долю всіх майбутніх поколінь циган.
Опозиція свій – чужий у повісті втілюється за допомогою приналежності героїв до різних соціальних груп. Зокрема, це
бінарна опозиція гуцул – циган. Здебільшого в українському фольклорі відображається ставлення до цигана як до легковірної, брехливої та непорядної людини. В повісті «В неділю рано зілля копала» цигани наділені такими ж ознаками: «…
мали в різних місцях гір свої тайні криївки і сховки, звідки нападали ночами на подорожніх…» [3, с. 168]. Такі відносини
зумовлюють опозицію «вони – нелюди, ми – люди». Як зазначає О. Івановська, «войовничий етноцентризм наділяє іноземців та іновірців потойбічними та тваринними рисами» [2, с. 61]. Межу між власним соціумом і чужим гуцули у повісті проводять через надання циганам нелюдських потворних рис, що викликають спротив, та ознаку чорного кольору як
потойбічного, кольору зла: «Прибуло п’ять возів, прикритих закуреним лахміттям, будою, з яких визирали відстрашаюче
чорні, пелехаті голови старих і молодих циганок та дітей» [3, с. 169].
Опозицію гуцул – циган можна розширити до моделі «православні – іновірці». Суб’єктність такої моделі визначається
як акцентуація вищості власної нації та релігії і культивування меншовартісного світогляду іновірців. Захист своєї віри
виявився надзвичайно продуктивним чинником соціальної суб’єктності [2, с. 58–59]. Бог карає циган за їхній гріх, тому
й не чує їхніх молитов. Мавра хоче помолитись, але її руки не звикли хреститись, «уста не зворушуються до молитви. Та
хоч і молилася, то її людям бог неприхильний. Не любить їх» [3, с. 214]. Через занедбання Богом цигани звертаються з
молитвами до місяця, ночі, що є символічно протиставленими до Бога, світла: «І лиш ніччю оживають, до ночі їх тягне,
бога занедбують, хіба звертаються вони до місяця з своїми просьбами» [3, с. 214].
Важка доля у тих, хто знаходиться в ролі посередника між своїм і чужим простором. Цигани за зраду їхнього старшини
Раду проганяють Мавру: «–Нехай іде, нехай іде! – піднялося гомоном між циганами. – Сорому нам наробила» [3, с. 173].
Мавра опиняється в лісі, покинута своїми й так і не прийнята чужими. «Тут, вдолах, в Іванихи Дубихи, де до млина навідуються різні люди, вона немає супокою. Та і глузували вони собі з неї, глузували!» [3, с. 194]. Та й Іваниха не могла тримати
в хаті «пройдисвіта», як називали Мавру люди, бо та займалась ворожбитством і «таким іншим богопротивним ділом» [3,
с. 195]. Тому й змушена покинути Іваниху Дубиху та поселитись в лісі, де колись її залишив батько.
Авторка вдається до накладання семантики біблійних мотивів на реалістичний контекст свого часу. Бінарна опозиція
гріха – покарання втілюється у повісті «В неділю рано зілля копала» з усією очевидністю. Провина та покарання у повісті
реалізуються на основі апокрифічної легенди, пов’язаної з родом циган, які за текстом твору «не прийняли на відпочинок
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Марії, що втікала з божим дитятком і Йосифом» [3, с. 168]. Через це цигани змушені постійно поневірятись світами, шукаючи притулку та спокою.
За християнськими віруваннями, людина народжується від гріха і вже є грішною, тобто гріх тяжіє над циганом з моменту
його появи на світ. У свою чергу діти караються за гріхи своїх батьків. За свої гріхи людина має бути покарана. Про це й говорить Андронаті: «Я знаю, що Мавра винувата, що велить чинити наш звичай за зраду жінки, та що як не укараємо ми її самі,
її гріх чи може й не гірше укарає її сам. Укарає хоч зараз, а хоч у двадцять років або й пізніше, а укарати мусить» [3, с. 171].
Гріх Маври має два рівні: спочатку Мавра зрадила свого чоловіка Раду, честь якого спаплюжила появою білого сина.
На другому рівні гріховність Маври увиразнюється, адже її дитина – ще й свідчення гріховного зв’язку з іншим світом,
ворожим циганському: «Задивилась на панське лице, нециганські очі, панську ношу, а Господь за те і покарав. Держись
свого, каже, і карає. Будь воно зле, будь добре, а на гріх не вийде» [3, с. 275].
Переступивши встановлений поділ світу на «свій» і «чужий», що слугував оберегом від взаємного проникнення, Мавра
привносить хаос у заданий світопорядок, що спадає неминучою карою на кожного, хто так чи інакше пов’язаний із нею своєю долею [5, с. 57]. Першим, хто успадковує кару за гріх, є син циганки – Гриць. Неспроможний вибрати одну із двох дівчат,
Гриць, як наслідок гріха, караючись сам, приносить нещастя й Тетяні та Настці. Зрада, яка лежала в основі почуття кохання
Маври до румунського боярина і яка стала основою страждання циганки призвела до втрати родини, приреченості на самотність та чужість серед людей. Все це повернулось до Маври подвійним покаранням – смерті двох її дітей (Тетяни та Гриця).
Мавра двічі переживає втрату сина. Першого разу, коли батько потай забирає сина і підкидає чужим людям. Вдруге,
мати втрачає сина саме тоді, коли він помирає від зілля: «Гріх, гріх, гріх! – ридало її [Маври]серце. – Який страшний, великий, який без кінця. Гріх винуватий всьому, він один!..» [3, с. 335].
Однією із опозицій, яка присутня у повісті «В неділю рано зілля копала» є опозиція гість – господар. В якості гостей
жителів гуцульського села у повісті можна вважати Андронаті та Мавру. Гість – в народній традиції особа, що з’єднує
сфери «свого» та «чужого», об’єкт сакралізації і пошанування, представник «іншого» світу.
Прихильне ставлення до гостя, його зустріч та пригощання, обдарування можна розглядати як один із способів забезпечення собі благополуччя. «Таке твердження базується на розкритті символіки гостя як заступника чи посланця Бога, а іноді і
самого Бога, що наділяє долею та благом» [2, с. 131]. І Дончуки, і Настка радо зустрічають старого Андронаті. «Заходив – як по
що. Часом з ложками на продаж, іноді впрост по милостиню, іноді впрошувався на сам відпочинок, а все поступав» [3, с. 262].
У всіх випадках гість сприймається як носій долі, особа, яка може вплинути на всі сфери людського життя. Гість
приносить в дім добру волю, яка виражається в висловлених ним побажаннях, формулах подяки, привітаннях. Господар,
в свою чергу, прагне якнайкраще прийняти гостя, сподіваючись шляхом символічного договору з вищими силами, представником якого є гість, забезпечити своє майбутнє [6, с. 532]. Настка радо зустрічає старого Андронаті. «Вона любила
подавати йому милостиню, бо він дякував так щиро і красномовно, так знав до душі промовити, що іноді не наслухався б
його слів» [3, с. 291]. Настка просить старого допомогти відвернути Тетяну від Гриця. За її доброту та щедрість Андронаті
виконує її прохання.
Відмова прийняти гостя дорівнювала невизнанню статусу іншого учасника статусно-рольової системи і, таким чином,
була причиною її руйнування. У фольклорних текстах такий вчинок карався смертю [2, с. 129]. Мавра отримує своє покарання за те, що не впустила в хатину батька – проклін. Тричі проситься він у хату Маври, але та, не впізнаючи голос
Андронаті та через свій страх, не впускає його.
Гість-чужинець для більшості народів був істотою сакральною, наділеною надприродною позитивною чи негативною
магічно-релігійною потенцією, що було доведено ще Дж. Фрезером. Е. Вестермарк наводить мотивацію обрядових дій, що
здійснювались навколо гостя: відвести погане око і «умовне прокляття», яким кожен чужинець наділений апріорі [2, с. 135].
У фольклорі існує поняття «непрошений гість». Прихід такого «непрошеного гостя», який порушує статус господаря,
треба було обмежити. Така поведінка закріпилась у паремійних жанрах: «Непроханий гість – гірше татарина», «Незваному
гостю місце за дверима». Аналогічне ставлення у гуцулів до циган як непроханих гостей. «Мешканці, хоч і неполохливі
з вдачі, затривожилися чимало тими чорними непрошеними гістьми» [3, с. 168]. Для того щоб запобігти вторгненню
таких гостей, гуцули не відмовляють у житлі циганам (що вважалося гріхом), а скорочують їхній термін перебування:
«З’являючись, сим разом отут, в оцім селі під горою Чабаницею, просили про дозвіл задержатися з тиждень. Сього їм відмовлено, скорочуючи побут наполовину» [3, с. 169].
Амбівалентною до опозиції свій – чужий є бінарна опозиція дім – ліс. Дім у народному світогляді – замкнутий, захищений простір, центр «свого», освоєного, культурного простору. Протиставляється йому зона, що становить прикордонну
смугу між своїм та чужим світом і єдиним шляхом до потойбіччя. До проміжних, прикордонних континуумів, що лежать
між сакральною і профанною зоною, відносять насамперед ліс [4, с. 165]. Ліс як прикордонний простір є дієвим, тобто
саме він визначає сюжетні дії. В лісі відбувається знайомство Гриця і Тетяни, тут проходять майже всі їхні зустрічі. В лісі
Гриць зустрічається з своєю матір’ю Маврою, а Тетяна дізнається від Андронаті про зраду Гриця. Ліс є простором ініціаційним, тому можна припускати, що тут відбувається ініціація Гриця.
Верх – низ – одна із основних семантичних опозицій в картині світу. Верх наділений символічними ознаками – «хороший», «життєвий», а низ – «поганий», «смертельний» [6, с. 345]. Вертикальний низ був фізично доступніший для людини,
а отже, був раніше освоєний і привласнений символічно. Верхній світ, як зазначає М. Новикова, все ж залишається менш
деталізованим порівняно з горизонтальним простором, і єдиною універсальною його ознакою стає недосяжна віддаленість.
З огляду на протиставлення верху і низу міфологічного забарвлення набувають усі дії, що їх можливо розглядати крізь
таку вертикальну призму. Будь-які підвищення, підняття на гору наділяються семантикою сакральності. Мавра поселяється на горі в хатині-колибі. Змінюється й відношення людей до Маври, вона набуває рис сакральної особи: «Але там,
знаючи її на Чабаниці в лісі, в затишку над яром, мужик стає перед ворожкою інакше. Там вона пані» [3, с. 194]. Тоді як
опускання вниз пов’язують із підземною сферою, вмиранням і смертю. Андронаті з внуком на руках поглядом внизу села
шукає кому б підкинути немовля. Таким чином наперед визначає певною мірою його долю. «Сходячи отак вниз», Тетяна
зустрічає вперше Гриця.
Опозиція доля – недоля є однією із універсальних опозицій в усній народній творчості. Ольга Кобилянська творчо
інтерпретує трактування цієї опозиції у своїй повісті. За народною уявою, кожна людина має свою долю, яка визначає її
вік, благополуччя. В народних піснях мати завжди є подателькою долі, від матері залежало дати чи не дати дитині красу,
щастя, долю. Народ вірить, що доля буває лиха й добра. В кожного чоловіка є своя доля.
Кожній людині при народженні Бог дає по одній долі чи недолі. «Доля і Недоля дається людині, як родиться, матір’ю
чи нароком. Як родиться дитина, мати опереже її хрестом тричі і каже: «Даю тобі Щастя-Долю!», а баба-повитуха чита мо-
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литви. Недоля таки-знову дається матір’ю чи нароком. Бува, що мати родить дитину в якімсь горі, та як найдеться дитина,
вона й каже: «Народилось, ти, небого, на мою голову. Мабуть не побачиш ти Щастя-Долі, як я не бачу» [1, с. 350]. Таким
чином, доля Гриця, народженого «у лиху годину», визначається долею його матері, Маври. Гриць успадковує нещасливу
долю. Але не тільки мати впливає на долю своєї дитини, а й доля Маври «порішена вже самою дитиною» [3, с. 173].
Долю можна прогнівити, тоді вона покидає людину назавжди. Цигани «знівечили долю» Маври, «порішили і з-поміж
себе викинули», а «її доля гарно укладалась» [3, с. 173].
На долю дитини можуть вплинути не тільки батько й мати, а й родичі, присутні під час народження, можуть наділити
долею, вплинути на майбутнє. Мавра була присутня при народженні Тетяни, а згодом «стала чи не другою матір’ю для
малої Тетянки, бо з часом стала Тетянка ніби її власною дитиною» [3, с. 190]. Тому Доля Тетяни так схожа до Мавриної.
«Сама власна її доля на тій дитині, котру всією душею викохала, так тяжко повторилася» [3, с. 326].
П. Іванов виділяє в понятті про долю три головні ідеї: ідею природженості, ідея присуду та випадку. У кожної людини
одночасно є дві-три долі: Доля материнська – відповідає ідеї природженості, таланту; Доля батьківська – ідея випадкового
щастя, фортуни; Доля Божа – ідея присуду, фатальної долі [1, с. 362].
В понятті про природжену долю поєднуються два головних напрями: один бере свій початок з ідеї про матеріальний
зв’язок дитини з матір’ю, а інший виходить з християнської ідеї про Вищий промисл, який визначає долю кожної людини.
Доля отримує характер невідворотності; вона суджена, від неї не втечеш [1, с. 348]. Вірили, що гарну Долю можна випросити, вимолити. Іваниха Дубиха просить Бога дати її єдиній дитині гарну Долю: «Господи, змилосердися лиш над нею та
дай добру долю!» [3, с. 202].
Люди завжди хотіли дізнатись свою долю, тому часто вдавались до ворожіння. З цим пов’язано і вірування про народження дитини у щасливу – нещасливу (лиху) годину. Вірили, що суттєвими для визначення долі новонародженої дитини
були час, пора року, день тижня, календар. Андронаті переживає чи підкине дитину в щасливу годину: «Чи в добру годину
поклав хлопця? Не знати. Господи Боже, дай щоб в добру… А далі… чи об’явить що долю дитини? Ніщо не відповіло на
його думку» [3, с. 182].
Дізнатись про свою долю можна було й за допомогою ворожіння, до чого охоче вдавались. Мавра ворожить Грицеві,
«багатьом вгадувала, проповідала долю, але от такої запутаної та позв’язуваної, як у сього хлопця, вона вже давно не бачила» [3, с. 304]. Така заплутана доля Гриця пов’язана з його подвійною вдачею. Мавра застерігає Гриця не любити двох,
бо так можна розколоти свою долю.
У фольклорні традиції до віщунів долі слід зарахувати й купальський вінок. Тетяна разом із дівчатами іде до річки,
щоб «розвідатися про свою будучу долю» [3, с. 278]. Майбутнє дівчини трактували по вінку, який кидали на воду: «Відтак
глядять всі дівчата на веселі хвилі, куди і як несуть вони вінки. Понесуть їх далеко чи близько? До милого чи до чужого?
На якім місці берега спиняться?» [3, с. 278].
Крім особистої долі П. Іванов виділяє ще один тип – родову (природжену). Доля в народній традиції розуміється ще
й як душа предків, померлих батьків чи близьких родичів. Називання померлих родичів долями випливає із поглядів народу на зв’язок і залежність долі людини від її роду [1, с. 343-345]. Ольга Кобилянська використовує легенду, згідно якої
предки циган не прийняли на відпочинок Марії з Божим дитям. І через те несуть вічне покарання: тиняються, мандрують
по світі у злиднях. «І чи скінчиться коли оця кара Господня? Відбудуть її? Правдоподібно, доки плем’я циганське буде
існувати – вона не скінчиться…» [1, с. 182]. Це прокляття переходить і на кожного члена циганської громади. Торкається
воно і Маври, якій «горить земля під ногами, мусить іти в світ». «Її спокій неначе в незнану далечину полинув і тепер заєдно приманює до себе. Вона мусить змінити місце – оправдовувалась» [3, с. 191]. Приреченість на внутрішній неспокій,
вічне мандрування успадковує й Гриць від своєї матері та й від усього циганського роду. «Прокидається в нім якась чудна
туга в серці до далечини... і іншого світу. Ні. То нещасне почуття не дає йому і в мирних хвилях спокою. Не дає оставатися
довго на однім місці…» [3, с. 204].
Вся система уявлень побудована на основних змістових подвійних протиставленнях. В основі повісті Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала» лежить принцип поділу світу на «свій» і «чужий». Ця опозиція створює систему
підпорядкованих їй бінарних опозицій. Будь-яка спроба порушення табуйованої межі призводить до руйнації життя, що
у повісті виявляється у родовому проклятті. У кожній конкретній ситуації один із членів опозиції виявляється носієм позитивного начала, інший – негативного: православні – іновірці, гуцул – циган, гість – господар, гріх – покарання, дім – ліс,
верх – низ, доля – недоля.
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ДІЄСЛІВНЕ СЛОВОСКЛАДАННЯ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті розкриваються особливості словоскладання дієслів в німецькій мові, розглядаються словоскладання
окремо як вид словотвору, а також власне дієслівне словоскладання, а саме: структурні та семантичні характеристики та особливості їхнього функціонування в мові. Словоскладання посідає перше місце за кількістю новотворів,
тобто є найпродуктивнішим способом словотвору.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Складні дієслова є поєднанням двох або більше слів, другим компонентом з яких є дієслово, а першим можуть
виступати різні частини мови та їхні поєднання.
Значення дієслівних композитів зумовлене складовими частинами дієслова, які можуть мати як пряме, так і
переносне значення, а саме темпоральне, локативне та загально-лексичне. Локативне значення може бути пов’язане
з локалізацією дії стосовно середовища або суб’єкта висловлення.
Дієслівні композити зберігають більшість граматичних ознак дієслова, проте можуть змінювати керування.
Ключові слова: словотвір, словоскладання, дієслово.
Глагольное словосложение в немецком языке
В статье раскрываются особенности словосложения глаголов в немецком языке, рассматриваются словосложение отдельно как вид словообразования, а также собственно глагольное словосложение, а именно: структурные
и семантические характеристики и особенности их функционирования в языке. Словосложение занимает первое
место по количеству новообразований, а значит, является самым продуктивным способом словообразования.
Сложные глаголы являются объединением двух и более слов, вторым компонентом которых выступает глагол,
а первым могут быть разные части речи или же их комбинации.
Значение глагольных композитов зависит от его составляющих, которые могут иметь как прямое, так и переносное значение, а именно темпоральное, локативное и общелексическое. Локативное значение может быть связанным с локализацией действия по отношению к среде или субъекту изречения.
Глагольные композиты сохраняют большинство грамматических характеристик глагола, но могут изменить
его управление.
Ключевые слова: словообразование, словосложение, глагол.
Word composition of German verbs
This article is devoted to the most efficient type of word building in German, namely the word composition of modern German verbs. It informs us about the word composition in general and about the verbal word composition in detail.
The article reviews the meaning, structure and functioning of verbs coined with the help of word building.
The structure of compound words is the combination of two or more components. The last one is a verb, the first component
can be different part of speech such as a noun, an adjective, an adverb, a verb, a numeral, a pronoun or the combination of them.
The meaning of such compounds depends on the components. These words can have direct and figurative meaning,
namely temporal, local and general. The local meaning can be connected with the localization of the action concerning the
surroundings and concerning the subject of dictum.
The functioning of compound words ensures the compactness of language, the verbs in combination with other part of
speech do not change such grammar characteristic as type of conjugation but can change their government.
There are the biggest amount of new words in German coined with word composition that is why it deserves to be named
the most efficient type of the word building in German language.
Key words: word building, word compound, verb.

Стрімкий розвиток галузей науки і техніки та сфер суспільного життя спричиняє появу нових предметів та явищ (денотатів) і, відповідно, нової лексики (сигніфікатів) в мові. Існує багато шляхів виникнення нових слів, провідну роль серед
яких відіграє словоскладання.
Актуальність цієї статті полягає у тому, що в ній розглядається словоскладання на прикладах дієслів сучасної німецької мови.
Дослідженням словоскладання дієслів займалися такі мовознавці як М. Д. Степанова, В. І. Кульчицький, М. В. Пащенко, С. В. Дружбяк, Т. І. Скоробогатая та інші [1; 2; 3; 7].
Метою цієї статті є розглянути словоскладання в цілому, а також структуру і значення дієслівного словоскладання та
їхнє функціонування в сучасній німецькій мові.
Основний словотворчий процес в німецькій мові – словоскладання (композиція). Словоскладання є одним з могутніх
джерел розвитку й поповнення словникового складу за рахунок наявного в його розпорядженні арсеналу функціональноструктурних одиниць, і яке особливо розвинулося в германських та інших індоєвропейських мовах [1, c. 94].
Словоскладання в німецькій мові є найпродуктивнішим способом словотворення [3, c. 112], це один із основних напрямів розвитку лексичного складу мови, оскільки саме у цій царині особливо показовими виступають внутрішні закони
еволюції мови та відображається її динаміка [6, c. 311].
Це найдавніший спосіб словотворення, на основі якого склалась і продовжує складатись афіксація. Продуктивність
словоскладання дає підстави для висновку, що складні слова в німецькій мові є такими лексичними одиницями, які не
лише відтворюються, а й досить часто створюються щоразу заново. Композитотворення стало звичайним для німецької
мови явищем, а композити, що не засвідчені словниками, не викликають відчуття новизни, якщо це не входить у наміри
автора. Номінативна сутність композитотворення полягає в конкретизації об’єкта, ознаки, процесу, явища за типом притаманних їм зв’язків [2, c. 67–68].
Дієслово посідає чільне місце серед частин мови. Як одиниця мови дієслівні лексеми поєднують у своїй структурі
лексичне та граматичне, відображають взаємодію різних рівнів мовної системи [4, c. 110-111;]. З точки зору семантики дієслово є досить складним явищем. Зазвичай дієслова розділяють на дієслова дії, стану та переходу з одного стану в інший.
З точки зору словотвірної форми, дієслова, як і інші частини мови, поділяються на прості (кореневі), похідні та складні.
Під дієслівним словоскладанням розуміють поєднання в одну лексичну одиницю дієслова із самостійною частиною
мови [7, c. 269].
Німецькі дієслівні композити мають свої характерні ознаки порівняно з іншими видами композитів у німецькій мові.
Термін «дієслівний композит» вжито в ролі гіперонімного терміна, який позначає складне дієслово незалежно від способу його утворення. Під складни дієсловом (дієслівним композитом) розуміють лексичне утворення, яке є формально-семантичним та синтаксичним комплексом двох чи більше слів, основ чи коренів. Цьому утворенню властива семантична
єдність компонентів, номінативна цілісність і смислова завершеність. Однією з особливостей німецького словоскладання
є те, що між компонентами складаного слова часто виникають такі відношення, які повторюють синтаксичні зв’язки між
словами, тобто дієслівне словоскладання межує з синтаксисом.
Складані дієслова в німецькій мові утворюють найбільшу кількість новотворів. Залежно від числа компонентів виділяють двокомпонентні та багатокомпонентні (наявність трьох і більше компонентів) моделі, які у свою чергу характеризуються визначальними (детермінативними) і не визначальними відношеннями. Першими структурними компонентами
складного дієслова виступають прикметник (A), іменник (S), дієслівна основа (V) або числівник (Z); другим структурним
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компонентом, відповідно, є дієслово. Складні слова є зсувами певного типу: перший компонент конкретизує, звужує значення другого дієслова [7, c. 292].
Структурна модель складного слова відображає його граматичну структуру, тобто його склад з точки зору морфологічної будови. Закономірності реалізації структурного сполучення компонентів складних лексем із першим ад’єктивним, субстантивним та дієслівним компонентом, а також числівником, знайшли відображення в найпродуктивніших типах моделей.
У корпусі дієслівних композитів сучасної німецької мови виділено такі структурні моделі: 1) прикметник + дієслово
(A+V); 2) іменник + дієслово (S+V); 3) дієслово + дієслово (V+V); 4) числівник + дієслово (Z+V). На думку Н. П. Смоляр,
найпродуктивнішою є структурна модель A + V [5, c. 8], а М. В. Пащенко вважає, що найрозповсюдженішими в сучасній
німецькій мові стали дієслова з першим компонентом прислівником, наприклад weiterverhandeln, zusammenmixen. Друге
місце займають прикметники, значно рідше зустрічаються складані дієслова з першим компонентом іменником, наприклад, hochhasten, mondlanden [3, c. 112].
У перших частотних компонентах виділяють такі значення:
1. Темпоральне (передування, початок, завершення, продовження, значення невизначеної тривалості), наприклад,
vorausbedingen [4, c. 111].
2. Локативні:
1) локалізація дії стосовно навколишнього середовища
а) векторна локалізація (zu-, bei-, an-, ab-, weg-, fort-, auf-, hoch-, empor-, ab-, nieder-, unter-, ein-, aus-, vor-, voran-,
vorwärts-, zurück-, hinter-, durch-, um-; bei-, vorbei-, vor-, über-, entlang-, über-, unter-, nach, vor-, voraus-, voran-), наприклад,
beitreten, zukommen, entlangfahren, beifolgen;
б) просторова локалізація (auf-, unter-, vor-, hiner-, zurück-, ein-, aus-, bei-, an-, um-, gegnüber-), наприклад, aufliegen,
beisitzen, umbehalten;
2) локалізація дії відносно суб’єкта висловлення мовця (hin та her), наприклад, herhetzen, hinaufkrabbeln, hinpreschen
[2, c. 70–71];
3. Загально-лексичні значення, наприклад, zusammenbinden, festschrauben [4, c. 110–111].
До найпродуктивніших у німецькій мові перших частотних компонентів [2, c. 74], що беруть участь у творенні складних дієслів належать прості або складні прислівники та адвербіально-займенникові утворення: davon- (davontrippeln),
fort- (fortkullern), weg- (wegheiraten), mit- (mitberaten), zusammen- (zusammenschneidern), nieder- (niederschweben), zurück(zurückhumpeln), складні адвербіальні комплекси з компонентом einander (sich einanderlagern), складні прислівники
vorbei-, voran-, voraus-, vorüber-, vorwärts (vorbeiparadieren, vorüberschlurren, voraushopsen, sich voranbewegen, sich
vorwärtsmähen), entgegen- (entgegenfliehen), entlang- (entlanggleiten), складні адвербіальні комплекси з першим компонентом da (danebenfliegen), компоненти empor-, aufwärts-, hoch- (aufwärtsquallen, empordrücken, sich hochhangeln), прислівники
hin та her (hinfrühstücken), los- (losessen), wieder- (wiederaufnehmen), weiter- (weiterblühen), fehl- (fehlerziehen) [2, c. 74–76].
У разі сполучення з дієсловами найуживаніші прикметники, що виражають типові, загальновідомі ознаки, властивості, якості: gar, groß, gut, fein, fest, fern, frei, hart, heiß, kalt, klein, klar, leer, neu, satt, tot, voll, wahr, warm якісно конкретизують дію відповідно до свого лексичного змісту, а відповідні похідні слова об’єднуються спільним значенням «перехід у стан або каузація стану,
позначеного відповідним прикметником», наприклад: garziehen, großziehen, feinwalzen, hartschmieden, sich heißreden, kaltlassen.
Коли дієслова поєднуються з основами іменників, виникає складний семантичний комплекс: «дія + об’єкт / місце /
інструмент / обставини дії», злиття дієслівних основ зумовлює появу копулятивних дієслівних композитів, що одночасно
виражають дві різні дії, які збігаються в часі і супроводжують одна одну. Можливість конструювання складних дієслів з
якісною внутрішньою формою, що суміщають у собі і образність, і «прозорість» семантичної структури, часто використовується в мові художньої літератури та публіцистики, що засвідчується новотворами типу: heimbuckeln; heinschleichen;
habdmebgen; kunstmalen; teilrekonstruieren; skispringen; proberutschen; probesitzen; lobsagen тощо [2, c. 77].
З точки зору взаємовідношення компонентів складні слова відповідають поєднанню присудка: з доповненням
haushalten, з предикативним означенням freisprechen, з обставиною emporsteigen, або складному присудку stehenbleiben
[7, c. 293]. Складне дієслово в тій чи іншій мірі переосмислене або в одній зі своїх частин, або в цілому, завдяки чому досягається внутрішня цілісність цієї мовної одиниці. Складне дієслово, як і будь-яке інше дієслово, є найменуванням дії
чи стану суб’єкта. В більшості випадків другий компонент складного дієслова має переносне значення (zustandekommen,
achtgeben). В переносному значенні може використовуватися і все слово в цілому zugrundelegen. Дуже рідко обидва компоненти використовуються в прямому значенні heimkehren [7, c. 294]. Поєднуючись з іншою частиною мови, дієслово
зберігає свій тип відмінювання, але може змінювати керування (nehmen – teilnehmen an D) [7, c. 295].
Практичні та теоретичні здобутки у сфері дієслівного словоскладання відкривають широкі перспективи для виявлення
закономірностей у розвитку й функціонуванні лексичного складу мови, що є важливим для вирішення актуальних проблем
німецької лексикології, а також визначення й тлумачення векторів розвитку словотвірних процесів [6, c. 312]. Подальше дослідження дієслівного словоскладання у різних сферах суспільного життя надасть можливість докладніше та глибше охарактеризувати цей процес як з точки зору семантики, так і з точки зору структури і функціонування у сучасній німецькій мові.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ РОЛІ ЛОКАТИВУ
У ТЕКСТАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ
У статті визначено семантичні, структурні та функціональні особливості семантичної ролі локативу, розглянуто структуру локативності та локатив як синтаксему на семантико-синтаксичному рівні, подано класифікацію
локативів. З’ясовано особливості вживання семантичної ролі локативу у текстах публіцистичного стилю. Прослідковано та кількісно проаналізовано його появу в текстах в залежності від тематики статей.
Ключові слова: семантична роль локативу, публіцистичний стиль, семантико-синтаксичний рівень, синтаксема.
Особенности выражения семантической роли локатива в публицистических текстах
В статье определены семантические, структурные и функциональные особенности семантической роли локатива, рассмотрена структура локативности и локатив как синтаксема на семантико-синтаксическом уровне,
также представлена классификация локативов и проанализированы особенности использования семантической
роли локатива в текстах публицистического стиля.
Ключевые слова: семантическая роль локатива, публицистический стиль, семантико-синтаксичный уровень,
синтаксема.
Special aspects of expression of the semantic role Locative in the publicistic writing
This article is devoted to the concept of the semantic role Locative. In this paper is given the definition of this concept,
are described its special aspects, are determined a structure of the locativity (the core, the half periphery and the periphery)
and the types of its expression in the German language (expression of the locativity on the syntactic level: the subject, the
predicate, the adverbial, the modifier, adpositional phrases and other elements in the sentence, that are connected with a
verb), is defined the classification of the locative (due to the local types: statical (the state or the process) and dynamic (the
beginning and the end of the movement, and the trajectory, i.e. the way), and also due to the use of the adverb (if it is obligative then argument, if not, then adjunct)). The new semantic role «the place of being» is introduced, explained and analyzed.
The locative is considered like a syntaxeme on the semantic-syntactical level. The paper focuses on the special aspects of the
publicistic writing and the use of the semantic role Locativ in the texts of this pattern. A quantitative analysis of its appearance
due to the theme is given in this article.
Key words: semantic role Locativ, publicistic writing, argument, adjunct, semantic-syntactical level, syntaxeme.

Постановка проблеми. Семантичні ролі або тета-ролі, а отже і семантична роль локативу, – відносно нове поняття в
генеративній граматиці, яке потребує ретельного дослідження. Локатив, також простір, – універсальна категорія, яка наявна у текстах різних стилів. Ця стаття присвячена дослідженню появи та особливостей вживання локативу у текстах публіцистичного стилю різної тематики. Розглянуто як якісні, так і кількісні характеристики даної тета-ролі. Аналіз останніх
досліджень та публікацій. О. Виноградова розглядає поняття локативності та визначає його структуру. Коломийцева В.В.
у своїй публікації «Синтаксема як одиниця семантико-синтаксичного рівня» розглядає синтаксему як результат «семантичного вибуху», що відбувся у ХХ сторіччі. Синтаксема – це одиниця нового семантико-синтаксичного рівня, яка відбиває
не лише поверхневу структуру речення, а і глибинну, тобто позначає відношення між явищами дійсності. На семантикосинтаксичному рівні актуалізують своє значення знівельовані на синтаксичному рівні «службові слова». Штефан Мюллер
у своїй книзі «Grammatiktheorie» підкреслює важливість предикату у реченні та зазначає, що прийменникові сполучення,
зокрема локативи, є у реченні ад’юнктами, але у свою чергу виділяє дієслова у реченні німецької мови, після яких вживання локатива є обов’язковим, що автоматично перетворює його на аргумент у реченні. Таким чином, хоча локатив не завжди
виступає в реченні аргументом, як вище зазначає Штефан Мюллер, він посідає чільне місце серед інших семантичних
ролей. Мета статті – розглянути особливості вживання глибинного відмінка локативу у текстах публіцистичного стилю
різної тематики, оскільки локус – складне поняття, що позначає просторові відношення між явищами дійсності, а не лише
відображає поверхневу структуру речення. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: розглянути
засоби вираження локативності на синтаксичному рівні, знайти у текстах публіцистичного стилю її структурні елементи,
визначити, яку семантику вони несуть, обґрунтувати й проаналізувати появу нової семантичної ролі «місце перебування».
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «семантичні ролі» або «тета-ролі» було введено у генеративну
граматику в ХХ-му сторіччі американським лінгвістом Чарльзом Філлмором як спосіб класифікації аргументів предикату.
Поняття «семантичні ролі», які ще називають тематичні ролі, глибинні відмінки, семантичні відношення – це відносно
нове слово у сучасному синтаксисі. Природа семантичних ролей досить спірна, вона охоплює лексику, семантику та синтаксис, тому сказати однозначно, до якої сфери їх слід віднести – проблематично [6, с. 369-495]. У тому ж ХХ-му сторіччі
почав проявлятися глибокий інтерес до семантики на синтаксичному рівні, що у другій половині цього століття переріс
у так званий «семантичний вибух» у лінгвістиці. Одиницею семантико-синтаксичного рівня є синтаксема. На відміну від
членів речення, що визначають на основі синтаксичних зв’язків і репрезентують формально-синтаксичну структуру речення, а отже, відбивають його поверхневу організацію (систему поєднуваних граматичними зв’язками складників), синтаксеми – знаки семантичної природи представляють семантико-синтаксичний рівень і, відповідно, відношення між явищами
дійсності, що їх позначають [2, с. 25-46]. Тому й зміст речення розуміють не як набір зв’язків, а як систему відношень,
центром якої є генеральний виразник відношень – предикат, що визначає «місця» для предметів, їх кількість і характер [4,
с. 85; 5, с. 324]. Кожному дієслову відповідає певний набір відмінків (відмінкова рамка), до того ж кожному відмінку відповідає певний учасник ситуації, тобто партиципант. У різних ситуаціях мова відшукує партиципантів зі схожими ролями
та позначає (кодує) їх однаковими відмінками. Сукупність рис, які є спільними для однаково кодованих партиципантів,
називають семантичною роллю. До семантичних ролей належать агенс, пациєнс, експірієнцер, локатив, інструменталь та
інші. Інвентар семантичних ролей дуже різноманітний, що значно ускладнює його вивчення. Тому було введено поняття
«гіперролей», які узагальнють значення глибинних відмінків та об’єднують їх у такі ролі, як Протоагенс та Протопациєнс,
запропоновані американським лінгвістом Девідом Дауті. Локатив також можна віднести до гіперролі, яка охоплює такі
семантичні відмінки як Джерело та Ціль.
У семантичному синтаксисі речення розглядають як позначення події, в яку включені певні учасники, тобто предметні поняття, актанти, тому на найвищому ступені семантико-синтаксичного узагальнення синтаксеми об’єднують у два
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розряди – субстанціальні, що є компонентами зі значенням предмета, і предикатні, які відносять до ознаки. На нижчому
ступені узагальнення субстанціальні синтаксеми поділяють на суб’єктні, об’єктні, адресатні, інструментальні тощо. Предикатні синтаксеми передусім утворюють три групи – процесуальні (пов’язані з дієсловами), атрибутивні (прикметникові)
й адвербіальні, що передають різні обставинні значення, зокрема часу, причини, місця [4, с. 88].
Перейдемо до поняття локативності. Локативність (від лат. (casus) locativus – місцевий відмінок) – це семантична
категорія, що виражає відображені в свідомості людей різноманітні просторові відношення предметів і явищ, зокрема
їхнє місцеперебування, напрямок руху, контактність та дистантність розташування. Категорія локативності – одна з найважливіших і найскладніших категорій, що пов’язана зі сприйняттям людиною навколишнього світу. Локус присутній
у текстах як художньої, так і фахової та публіцистичної літератури і несе релевантну інформацію щодо розміщення у
просторі суб’єктів, об’єктів та подій. Категорія простору може бути виражена іменником, прикметником, прислівником,
в семантичній структурі яких є сема розташування, місцезнаходження, тобто має значення бути розташованим, займати
певне місце в просторі, фразою та реченням (підрядним реченням місця дії та напрямку). З цього випливає, що категорія
простору у мові представлена на морфологічному, синтаксичному, лексичному, семантичному та текстовому рівнях. Також
важливу роль відіграють локативні словосполучення. Локатив найчастіше виступає у реченні обставиною. Обставину відрізняють від підмета і додатка. Обставина повідомляє про умови, за яких має місце певна дія або подія, чи продовжується
певний стан. Здебільшого мова йде про ад’юнкти, але також є вершини, які обов’язково потребують обставини, тобто
словосполучення з локативним значенням при них є обов’язковими. Наприклад, дієслова sich befinden «знаходитись» та
sich begeben «направлятись«. Дієслово sich befinden завжди вживається з даними місця, а дієслово sich begeben неодмінно
вимагає після себе даних про напрямок. Такі обставини відносять до аргументів [7, с. 28]. При інших дієсловах обставини
місця факультативні, але не завжди. У цьому випадку слід звертати увагу на контекст. В.В. Коломийцева також зазначає,
що прийменники, за допомогою яких часто виражають локатив у реченні, не розглядаються як важливий компонент речення з точки зору синтаксису, оскільки є службовими частинами мови. Але рівень семантичного синтаксису, мінімальною
синтаксичною одиницею якого виступає синтаксема, є тим ярусом, на якому актуалізується значення так званих «службових слів» (прийменників, часток), не знівельовується найменший і найабстрактніший носій семантики [4, с.89]. Також
слід розглянути власні географічні назви. Вони мають у своїй семантиці локатив. Наприклад: Jemand hat die Nordsee leer
gefischt. У даному прикладі локативна ситуація виражена іменником, який є географічною назвою. Таким чином, локативність у німецькій мові може виражатися як окремими частинами мови: іменниками (також власними географічними назвами), дієсловами, прикметниками, прислівниками, так і простими та складними реченнями. Також локативність можуть
уточнювати та посилювати дейксиси і прийменники.
Деякі вчені на основі дейктичних засобів намагаються побудувати функціонально-семантичне поле локативності. Так,
О. В. Виноградова зазначає, що функціонально-семантичне поле (ФСП) локативності характеризують наявністю двох
мікрополів: 1) мікрополе суб’єктивної орієнтації, де орієнтир – мовець або якась точка простору, орієнтована щодо спостерігача; 2) мікрополе об’єктивної орієнтації, де орієнтир – предмет об’єктивної дійсності [1, с. 63–71]. Суттєвим у структурі ФСК є виділення ядра і периферії ФСК. Ядерні семи протиставляють значення іншим значенням у системі мови,
відображають постійну, обов’язкову ознаку предмета. Периферійні ж доповнюють ядро. Ядро об’єктної орієнтації ФСК
локативності охоплює значну кількість лексем, що своєю семантикою виражають значення місця. У певних контекстах
важко точно визначити статус тієї чи іншої мовної одиниці: позначає вона об’єкт чи локатив. Саме такі лексичні одиниці
належать до напівпериферії ФСК локативності. Ці лексеми мають спільне значення, зокрема, місця й об’єкта. Ці лексеми
складають ніби другий «шар» просторових відношень і позначають як місце розташування об’єктів (в широкому значенні), розгортання дій, станів, явищ, так і орієнтир, відносно якого розташовуються суб’єкти та об’єкти або розгортаються
дії, стани, явища (neben der Mutter «коло матері», aus dem Manuskript «з рукопису»). Периферійну зону займають слова та
словосполучення, які виконують цю функцію нерегулярно, тільки при окремих валентнісних умовах(im Luftzug «на протязі», im Kühlen «у холодку»). Розглянувши та проаналізувавши різні класифікації науковців, узагальнюємо та упорядковуємо класифікацію семантичної ролі локативу. Семантичну роль локативу класифікуємо за: а) частинами мови: дієслово,
іменник, прикметник; б) обов’язковістю (sich befinden, sich begeben) та факультативністю вживання обставини місця при
дієсловах; в) за локативними моделями: статичні (дієслова стану, процесу) та директивні або динамічні (дієслова дії, що
об’єднують напрям руху: початковий і кінцевий пункт руху, шлях руху).
Тепер розглянемо особливості публіцистичного стилю. Публіцистика – це передусім тексти різної тематики, від особливостей молодіжного сленгу до найскладніших наукових відкриттів, від дитячої психології до політичних конфліктів.
Музика, мистецтво, хатні клопоти – все це теми, які охоплює публіцистика. Обсяг статей також варіюється від маленьких
заміток до об’ємних доповідей на кілька сторінок. У роботі М.М. Дудник знаходимо інформацію, щодо сфери використання публіцистичного стилю. Сюди належать громадсько-політична, суспільно-культурна та виробнича діяльність, а також навчання тощо. Його основне призначення полягає у вирішенні суспільно-політичних питань, реалізації активного
впливу на реципієнта, спонукання його до діяльності, а також пропаганда певних ідей, переконань, агітація за втілення їх
у життя. Основними ознаками публіцистичного стилю є поєднання логічності доказів, точності висловлення наукових положень та реальних фактів з емоційно-експресивною образністю та широке використання художніх засобів. Кожен текст
публіцистичного стилю є порівняно обмеженим відрізком мовлення, що утворюється і оформлюється як самостійне інформаційне повідомлення, в результаті конкретно-індивідуального використання соціально-значущих одиниць мови і репрезентує індивідуально-соціальний витвір. Це письмове повідомлення, що характеризується змістовою та структурною
завершеністю і певним ставленням автора до предмета повідомлення. У синтаксичному відношенні публіцистичний текст
репрезентує сукупність речень, об’єднаних за змістом і за допомогою лексично-граматичних засобів. Публіцистичний
текст як мовленнєве повідомлення, складовими якого виступають структурно оформлені, згідно із загальноприйнятими
правилами і нормами, змістовні одиниці, що несуть певний обсяг інформації, має власну інформативну структуру, яка відповідно складає основу змісту. Публіцистичний текст як текст поліінформативний є внутрішньо єдиною інформаційною
системою, що утворюється в результаті інтеграції й активізації інформаційно навантажених одиниць мови. Він виконує
дві функції: функція повідомлення (служить для передачі певного логічного змісту) та функцію впливу (виражає волевиявлення, почуття та емоції). Функція впливу є головною, тому під час дослідження текстів публіцистичного стилю враховують прагматичний ефект, пов’язаний: 1) з вивченням авторського наміру та параметрів адресата; 2) адекватністю засобів
для досягнення комунікативної цілі [3, с.9-10].Поява локативу в публіцистичних текстах також неоднакова. У статтях на
абстрактні теми локатив зустрічаємо досить рідко і здебільшого як напівпериферійне чи периферійне явище, тобто таке,
що не містить вказівку на місце у прямому значенні. У цьому смислі локатив носить переносне значення, наприклад: у
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пам’яті. Взагалі семантична роль локативу належить до гіперролей і об’єднує в собі такі тета-ролі як Джерело та Ціль.
Доцільно також буде ввести ще одну роль Місце перебування, яка має як статичний, так і динамічний характер, і відрізняється від раніше запропонованого шляху руху чи його траєкторії, відстані між Джерелом та Ціллю: Er bleibt zu Hause
(статична). Sie bummelt in der Stadt (динамічна).
На наявність семантичної ролі локативу було проаналізовано сто статей різноманітної тематики з різних німецькомовних періодичних видань, а саме Psychologie Heute, Deutsche Welle, Spiegel ONLINE. У проаналізованих статтях було
виявлено 723 семантичні ролі на позначення Місця перебування (in Deutschland, in Europa, am Himmel, im Land, in einem
Koffer, auf fremden Planeten), знайдено 253 ролі, що позначають Джерело (vom Weltraum aus, aus südöstlicher Richtung, aus
Amsterdam ), та 239 – Ціль (in die Höhe, in die Kamera, auf den Markt). З них 878 локативів виражені в реченні іменником.
Кількість локативів, залежних від дієслів, становить 350, з них наявні як статичні, так і директивні, причому статичні
та директивні локативи можуть виступати як Джерелом, так і Ціллю та Місцем перебування. Локативи виражені прикметниками також становлять велику групу чисельністю 337 лексичних одиниці (Berliner, deutsch, amerikanisch, regional,
städtisch). 403 локативи – власні назви (назви міст, країн виражені іменниками та прикметниками). Також наявний локативний дейксис кількістю 68 одиниць. Прикладом дейктичних елементів локативу слугують такі слова, як da, hier, dort,
herum, mittendrin. Локатив виступає аргументом в реченнях, виражений дієсловами sich begeben, sich befinden. Також було
визначено, що 198 локативів з даних статей належать до напівпериферії, тобто не мають прямої вказівки на місце (aus der
Unterwasserperspektive, im Halbfinale, unter japanischer Herrschaft). Ще дванадцять локативів виражені ідіомами (in der
Lage sein, in trockene Tücher bringen).
Таким чином, семантична роль локативу – це гіперроль, що об’єднує тета-ролі Цілі, Джерела та Місця перебування.
Локатив часто і у значній кількості з’являється майже у всіх публіцистичних текстах, виняток становлять тексти на абстрактні теми, де локатив представлений здебільшого напівпериферією та периферією. Найчастіше семантична роль місця
виражена іменником та прийменниковими словосполученнями, залежними від дієслова, а також прикметниками, прислівниками і підрядними реченнями: означальними та місця.
Перспективи подальшого дослідження полягають у аналізі тета-ролі локативу на матеріалі текстів художнього стилю та фахової літератури, а також порівнянні результатів з уже наявними.
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ТИПИ ЕМПАТІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ДИТЯЧІЙ ПРОЗІ ФЕНТЕЗІ
Статтю присвячено систематизації типів емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі. Дослідження здійснюється шляхом компонентного та квантитативного аналізів, спрямованих на виявлення компонентів лексичних значень різних типів емпатії. Визначення ієрархії та ваги сем у словниковому значенні дозволило класифікувати прояви
емпатії за ознаками афективна/когнітивна та активність/пасивність.
Ключові слова: емпатія, когнітивна емпатія, афективна емпатія, сема, компонентний аналіз, квантитативний
аналіз, дитяча проза фентезі.
ТИПЫ ЭМПАТИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ДЕТСКОЙ ПРОЗЕ ФЭНТЕЗИ
Статья посвящена систематизации типов эмпатии в англоязычной детской прозе фэнтези. Исследование проведено с помощью компонентного и квантитативного анализов, направленных на выявление компонентов лексических значений разных типов эмпатии. Определение иерархии и веса сем в словарном значении позволило классифицировать проявления эмпатии по признакам аффективная/когнитивная и активность/пассивность.
Ключевые слова: эмпатия, аффективная эмпатия, когнитивная эмпатия, сема, компонентный анализ, кванти
тативный анализ, детская проза фэнтези.
TYPES OF EMPATHY IN ENGLISH JUVENILE FANTASY
The article is devoted to the investigation and classification of empathy types in the English juvenile fantasy prose. This subject
is becoming ever more relevant in the context of the anthropocentric view of language and the growing interest of linguistic explorations in the means of verbalization of various psychological states. The investigation is performed by means of componential and
quantitative analyses aimed at determining the semantic components of lexical meaning. The results of the research are confirmed
by identification of empathy types in juvenile fantasy discourse. The analytical method of componential analysis is to compare the
meanings of empathy types to discover the minimum number of features necessary to distinguish the differences in their meanings
and therefore to classify them into either affective or cognitive group. Affective empathy manifestation includes sympathy, pity
and compassion. Cognitive empathy is expressed via understanding, empathy itself and tact. The classification is also based on
the criterion active/passive. Thus compassion, tact and empathy are considered active manifestations, while sympathy, pity and
understanding are passive. The performed analysis serves an important milestone in the investigation of empathy verbalization in
juvenile fantasy prose. Further research should be focused on graduality of affective and cognitive empathy types.
Key words: empathy, cognitive empathy, affective empathy, semantic component, componential analysis, quantitative
analysis, juvenile fantasy.
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Актуальність та постановка проблеми. Сучасний етап розвитку лінгвістичних досліджень характеризується посиленим зацікавленням проблемою взаємозв’язку мови та когнітивних процесів. Погляд дослідників зміщується з мови як об’єкта
пізнання на суб’єкт: аналізується людина в мові та мова в людині. В контексті антропоцентричного підходу до мови помітно
зріс інтерес до вивчення специфічних способів і засобів, за допомогою яких мова репрезентує різні грані і стани особистості.
Емпатія – це ключова соціальна компетентність, необхідна для функціонування в людському суспільстві. Навички розуміння намірів та емоцій інших людей через їх мову, спостереження за їхніми рухами, позами, поглядом тощо, закладені у
системі дзеркальних нейронів мозку людини, є необхідними для успішної соціальної взаємодії [4; 13, c. 203]. Дослідження
різних проявів емпатії проводилися з позиції психології [4; 5; 11; 13], соціальної психології [7; 10; 15], та психотерапії [12;
14]. В лінгвістиці явище емпатії потрапило в фокус когнітивних досліджень художнього тексту [1], когнітивної метафори
[8] та прагмалінгвістики діалогічного дискурсу [2]. Актуальним залишається дослідження лінгвокогнітивних та прагматичних особливостей емпатії та її вербалізація в прозовому жанрі фентезі.
Мета статті – виявлення і систематизація типів емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі. Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань:
– провести компонетний аналіз значень лексем на позначення різних типів емпатії;
– дослідити вербалізацію емпатії в англомовній дитячій прозі фентезі;
– здійснити класифікацію типів емпатії.
Дослідження проводиться на матеріалі лексикографічних джерел (енциклопедичних та тлумачних словників сучасної
англійської мови Macmillan English Dictionary for Advanced Learners; Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary; The Oxford
Universal Dictionary та ін.) та текстів дитячих фентезійних книг К. С. Льюїса «Хроніки Нарнії» загальним обсягом 323
503 словоформи. Основними методами дослідження слугували – компонентний аналіз, що дозволив визначити елементи
лексичних значень типів емпатії, опозиційний аналіз – для визначення їх класифікації на підставі семантично релевантної
розбіжності за певною диференційною ознакою при схожості інших, та елементи квантитативного для підтвердження
результатів якісного аналізу.
Емпатія (англ. empathy від давньогрец. empatheia «потяг, пристрасть, небезсторонність») визначається як розуміння
відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Її також співвідносять з емоційним резонансом на переживання іншої людини [1, c. 83]. Термін «емпатія» має багато визначень, що характеризують різні емоційні
стани, включаючи турботу про інших людей і прагнення допомогти їм, співпереживання емоцій іншої людини, розпізнавання думок чи емоцій іншої людини [12, c. 299].
Вважаємо, що емпатія в широкому сенсі охоплює весь спектр емоційних станів, фізіологічною основою яких є дія
дзеркальних нейронів, та які спрямовані на зближення та розуміння іншої людини. До таких станів відносимо жаль, співчуття, розуміння, симпатію, такт, власне емпатію тощо.
Розглядаючи емпатію у вузькому сенсі, користуємося визначенням В. Шварца, який зазначає, що «ми вбачаємо емпатію інших у їх здатності діяти у відповідності до чи якимось іншим чином прямо чи опосередковано визнавати наші
цінності, мотиви, знання, вміння чи навички; а особливо тоді, коли це визнання значущості наших дій відбувається у спосіб, що не зачіпає нашої гідності» [14, c. 339]. Тобто толерантність та точність сприйняття та комунікації є визначальними
рисами власне емпатії [13, c. 206].
Емпатія – багатовимірна структура, що включає когнітивний (розуміння ментальних станів інших людей) афективний компоненти (емоційна реакція на досвід інших). Компонентний аналіз визначень емпатичних станів допоможе нам
категоризувати типи емпатії, що сприятиме наступному дослідженню засобів їх вираження у дискурсі. Серед емпатичних
проявів виділяємо співчуття, жаль, симпатію, власне емпатію, розуміння, такт.
Співчуття – це емоція, яку ми відчуваємо до людей, які потребують допомоги, що спонукає нас допомогти їм [6, c. 4].
Таблиця 1. Компонентний аналіз лексеми «compassion»
MEDAL
OUD
LDCE
CALDT
CED
MWCD
feeling
+
+
+
+
+
sympathy
+
+
+
+
caring
+
desire to help
+
+
+
+
concern
+
pity
+
+
someone suffering
+
+
+
+
+
+
sadness
+
+
За методикою В. В. Левицького [3, c. 167] визначаємо вагу, статус та ієрархію сем у словниковому визначенні. Для визначення ваги компонента у тлумаченні використовується формула:
W = ((n + 1) – r) / n, де W – вага компонента, n – кількість компонентів у словниковому тлумаченні, r – ранг компонента.
Значення W можуть коливатися у межах від 0 до 1.
Так, наприклад, вага компонента feeling згідно з даними словника Longman буде становити:
W = [(n+1) – r] / n = [(4+1) – 1] / 4 = 1.
Отже, використовуючи цю формулу, ми встановили вагу для кожного компонента у відповідності з даними словників.
Якщо той чи інший компонент не зустрічається у словнику, то його вагу відповідно до даного словника вважаємо за 0.
Далі, з метою більшої об’єктивізації отриманих даних, використовуємо формулу: Wm = [W1 + W2 + …. Wn] / n, де Wm
– середня вага компонента, W1, W2 …. Wn – вага компонентів в першому, другому, n – словнику, n – кількість словників.
Отримані результати представлено у Таблиці 2.
Таблиця 2. Вага компонентів лексеми «compassion»
MEDAL
OUD
LDCE
CALDT
CED
MWCD
Wm
feeling
1
0
1
1
1
1
0.83
sympathy
0.75
1
0.75
0.8
0
0
0.55
caring
0.5
0
0
0
0
0
0.08
desire to help
0
0
0.25
0.2
0.2
0.67
0.22
concern
0
0.5
0
0
0
0
0.08
pity
0
0.75
0
0
0.6
0
0.025
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someone suffering
sadness

0.25
0

0.25
0

0.5
0

0.4
0.6

0.4
0.8

0.33
0

0.355
0.23

Отже, у визначенні співчуття домінантними семами є feeling та sympathy. Тому відносимо його до проявів аффективного типу емпатії:
1) «Poor old Lu, hiding and nobody noticed! You’ll have to hide longer than that if you want people to start looking for you» [9].
У прикладі (1) співчуття виражається за допомогою вживання прикметників poor та old. Бажання допомогти сформульовано у вигляді поради.
Жаль – це відчуття, що інший у складній ситуації і самостійно не може з неї виплутатися [6, c. 8]. Використовуючи
вищенаведену формулу, ми встановили вагу для кожного компонента у відповідності з даними словників та середню вагу
компонентів.
Таблиця 3. Вага компонентів лексеми «pity»
MEDAL
OUD
LDCE
CALDT
CED
MWCD
Wm
feeling
1
1
0
1
0
1
0.67
sympathy
0.75
0
0.67
0.75
1
0.67
0.64
for someone unhappy
0.5
0.5
0.33
0.67
0.6
0
0.43
forgiveness
0.25
0
0
0
0
0
0.041
sorrow
0
0.83
0
0
0.8
0.33
0.32
compassion
0
0.67
0
0
0
0
0,11
regret
0
0.33
0
0
0.4
0.17
0.15
unfortunate chance
0
0
0
0
0.2
0
0.03
disappointment
0
0.16
1
0.25
0
0.5
0,318
sadness
0
0
0
0
0
0.83
0.138
Найбільшу середню вагу мають семи feeling, sympathy, sorrow та disappointment. Тому жаль (pity) також вважаємо проявом афективної емпатії:
2) I say, Lu! I’m sorry I didn’t believe you [9].
У прикладі (2) жаль виражається вживанням предикативного прикметника sorry.
На відміну від співчуття (compassion), яке передбачає бажання допомогти та покращити ситуацію, в якій перебуває
адресат, жаль (pity) є пасивним проявом емпатії, домінуючими семами якого є sorrow та disappointment.
Симпатія чи емпатична турбота – це почуття турботи про іншого, бажання бачити його щасливішим [6, c. 4].
Таблиця 4. Вага компонентів лексеми «sympathy»
MEDAL
OUD
LDCE
CALDT
CED
MWCD
Wm
feeling
1
1
1
0
0
1
0.67
kindness
0.83
0
0
0
0
0
0.138
understanding
0.67
0.5
0.33
1
0.5
0
0.5
for someone unhappy
0.5
0.625
0.67
0.6
0
0.7
0.515
support
0.33
0.375
0.5
0.4
0.167
0.6
0.395
approval
0.167
0.25
0
0
0
0
0.06
sharing
0
0
0
0
1
0.1
0.18
affinity
0
0.125
0.167
0
0.83
0.5
0.27
mutual affection
0
0
0
0
0.67
0
0.11
loyalty
0
0
0
0
0.33
0.2
0.088
care
0
0
0
0.8
0
0.9
0.283
agreement
0
0
0
0.2
0
0
0.033
sorry
0
0.875
0.83
0
0
0.8
0.417
sorrow
0
0.75
0
0
0
0
0.125
unity
0
0
0
0
0
0.4
0.066
accord
0
0
0
0
0
0.3
0.05
Домінантними семами у визначенні лексеми sympathy є feeling, understanding, support. Співчуття (sympathy) належить
до афективного типу емпатії:
3) I don’t think you’re a bad Faun at all,» said Lucy. «I think you are a very good Faun. You are the nicest Faun I’ve ever met [9].
У прикладі (3) симпатія проявляється як комплімент (вживання найвищого ступеня порівняння прикметника nice) та
підтримка.
Емпатія – визнання цінностей, мотивів, знань, вмінь чи навичок іншої людини [13, c.206]. Щоб визначити до якого
типу емпатичних станів належить власне емпатія, проведемо аналіз.
Таблиця 5. Вага компонентів лексеми «empathy»
MEDAL
OUD
LDCE
CALDT
CED
MWCD
Wm
ability
1
1
1
1
0
0.2
0.7
understanding
0.75
0.75
0.67
0
1
0.8
0.66
sharing
0
0.5
0
0.75
0
0.6
0.308
imagining
0.25
0
0
0.25
0.67
0
0.195
the emotions of another
0.5
0.25
0.33
0.5
0.33
0.4
0.385
feeling
0
0
0
0
0
1
0.167
Найбільшу вагу мають семи ability, understanding, sharing. Тому власне емпатія відноситься до когнітивного типу:
4) «Well,» said Lucy rather slowly (for she wanted to be truthful and yet not be too hard on him), «well, that was pretty bad.
But you’re so sorry for it that I’m sure you will never do it again.» [9]
У прикладі (4) емпатія полягає у розумінні стану іншої істоти та толерантній комунікації цього розуміння. Саме цим
діяльнісним компонентом – комунікацією, висловленням толерантного розуміння та власним співпереживанням певного
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стану емпатія (sharing) empathy відрізняється від розуміння (understanding). Розуміння передбачає відсторонене пасивне
усвідомлення чи погодження з чимось [6, c. 10]. Це ілюструє компонентний аналіз (Таблиця 6).
Таблиця 6. Вага компонентів лексеми «understanding»
MEDAL
OUD
LDCE
CALDT
CED
MWCD
Wm
knowledge
1
1
1
0
1
0.67
sympathy/sympathetic
0.8
0.33
0
0.75
0
0
0.313
awareness
agreement
0.6
0.167
0.75
0.5
0.2
0.5
0.452
way
0.4
0
0
0
0
0
0,067
intelligence
0
0.67
0
0
0.8
0
0.245
opinion
0
0
0
0
0.6
0
0.1
judgment
0
0.5
0.25
0
0
0.67
0.236
interpretation
0
0
0
0
0.4
0
0.067
comprehension
0
0.83
0
0
0
0.167
0.166
willingness
0
0
0
0
0
0.33
0.055
ability
0.2
1
0.5
0.25
1
0.83
0,63
Зважаючи на найбільшу вагу сем knowledge та ability у визначенні лексеми understanding, відносимо його до емпатії
когнітивного типу:
5) «She’s angry about all the things I’ve been saying lately,» thought Edmund.[9]
У прикладі (5) спостерігаємо пасивну констатацію розуміння емоційного стану іншої людини.
Ще один тип емпатії – такт [13, c. 214].
Таблиця 7. Вага компонентів лексеми «tact»
MEDAL
OUD
LDCE
CALDT
CED
MWCD
Wm
ability
0
0
1
1
0
1
0.5
sensitive
0
0.5
0
0
0
0.67
0.195
mental
0
0
0
0
0
0.5
0.083
without offending
0.5
0
0.33
0.33
0.6
0.83
0.431
perception
0
0
0
0
0
0.33
0.055
sense
0
0
0
0
1
0.167
0.195
careful
1
0
0.67
0
0
0
0.278
skill
0
1
0
0
0.4
0
0.233
right
0
0
0
0.67
0
0
0.111
considerate
0
0
0
0
0.8
0
0.133
judgment
0
0
0
0
0.2
0
0.033
Найбільшу середню вагу має сема ability. Тому такт також вважаємо проявом когнітивної емпатії:
6) I’m so sorry to stop you, and I do love that tune. [9]
У прикладі (6) прохання припинити гру на флейті тактовно пом’якшується вибаченням та визнанням музичного таланту
адресата. У визначенні лексеми tact знаходимо сему doing/saying. Тому такт можна віднести до активних проявів емпатії.
Компонентний аналіз та квантитативний аналіз дозволили здійснити класифікацію емпатичних станів за двома критеріями: наявність/відсутність сем когнітивного та афективного компонентів, та за критерієм активність/пасивність (див. Схему 1).

Empathy
Affective

Cognitive

Sympathy

Understanding
Passive

Pity

Empathy
Active

Compassion

Tact
Схема 1. Типи емпатії

Таким чином, до аффективних проявів емпатії відносимо симпатію, жаль, співчуття; а до когнітивних – розуміння, власне
емпатію та такт. Серед них виділяємо активні (співчуття, такт, емпатія) та пасивні (симпатія, жаль, розуміння) прояви.
Перспективи досліджень. Здійснений аналіз є важливим етапом вивчення особливостей вербалізації емпатії у художній прозі жанру фентезі. Подальше дослідження буде спрямоване на з’ясування градуальності афективних та когнітивних
проявів емпатії.
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ДО ПИТАННЯ ПРО МНОЖИННІСТЬ МОТИВАЦІЇ СЛОВОТВІРНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА
(НА МАТЕРІАЛІ ПОХІДНИХ НАЗВ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ)
У статті розглянуто явище множинності мотивації словотвірної структури слів на позначення одягу і взуття в
сучасній українській мові. Найпродуктивнішою аналізована мотивація виявляється в похідних з кількома словотвірними структурами, що становлять поєднання, з одного боку, непохідної іменникової основи, а з другого – похідної прикметникової основи з іменниковими суфіксами. Звернено увагу на конфіксальні утворення з подвійною мотивованістю.
Ключові слова: множинність мотивації словотвірної структури слова, номен, словотвірна семантика, спосіб
словотворення.
К ВОПРОСУ О МНОЖЕСТВЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВОДНЫХ НАЗВАНИЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ
ЯЗЫКЕ)
В статье рассмотрено явление множественности мотивации словообразовательной структуры слов, обозначающих одежду и обувь в современном украинском языке. Анализируемая мотивация является более продуктивной
в производных с несколькими словообразовательными структурами, которые составляют сочетание, с одной стороны, непроизводной основы имени существительного, а с другой – производной основы имени прилагательного с
суффиксами существительных. Обращено внимание на конфиксальные образования с двойной мотивированностью.
Ключевые слова: множественность мотивации словообразовательной структуры слова, номен, словообразовательная семантика, способ словообразования.
THE ISSUE OF MULTIPLE MOTIVATION OF WORD-FORMING STRUCTURE (BASED ON DERIVATIVE
NAMES OF CLOTHES AND SHOES IN MODERN UKRAINIAN LANGUAGE)
The article deals with the multiple motivation of derivative structure of words that denote clothes and shoes in modern
Ukrainian language. The analyzed motivation is more productive in derivatives with several word-forming structures that on
the one hand make up the combination with non-derivative noun stems, and on the other hand – combinations with derivative
adjective stem with noun suffixes. The attention is also paid to the confixal derivations with double motivation. The ability to
set repeated semantic and derivational relations to several different formants entails different word stem division and respectively the determination of different ways of word-formation (in result of adding suffixes of confixes). Regarding the derivative
semantics of multi structured nomens the attention is also paid to the variety of word-forming meanings acquired by deriva-
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tives as a result of a combination of the suffixes with noun or adjective word stem. Such nomens have two word-forming pair
and, accordingly, two types of word-forming meanings. The analysis has shown that polymotivated names appear in colloquial speech in general; however, loosing stylistic features, they acquire common language status. It was outlined that derivatives
being one-structured were able to become multi structured because of the development of derivative semantics, which in its
turn may be due to the interaction with the semantics of the other cognate words that have functioned in the language before.
Keywords: multiple motivation of word-forming structure, nomen, derivative semantics, derivation.

Арсенал номенів української мови активно забезпечується через словотвір, який відображає процеси, що постійно
відбуваються в мові. В українському мовознавстві словотвірна мотивованість тлумачиться як здатність слова виявляти
внутрішню формально-смислову організацію на основі його двоєдиної (основної та формальної) співвіднесеності, що
відображає наявні в мові спосіб і засіб передавання словесної інформації [див. праці 3; 5; 9 тощо]. У процесі дослідження семантико-словотвірної структури певні труднощі становить явище множинності мотивації словотвірної структури
слова (здатність похідних основ мати рівноправні структурні й семантичні зв’язки з двома й більшою кількістю твірних основ), оскільки можливість установити неодноразові семантико-словотвірні відношення з кількома твірними може
спричинити (і спричиняє) формування різного членування слова. Питання множинності словотвірної мотивації похідних
одиниць були предметом дослідження як українських (див. праці З. Каспришин [4], В. Топіхи [9]), так і зарубіжних мовознавців, проте чітко встановити межі множинної мотивації на матеріалі похідних як української, так і інших мов досі не
вдалося.Саме це спонукало до проведення такого словотвірного аналізу на прикладі назв одягу і взуття, який дасть змогу
встановити полімотивовані деривати. Звертаємо увагу на термінологічну неусталеність, яку засвідчують такі терміни,
як «омонімія словотвірної форми слова» ([1; 2]), «множинність мотивації» ([10]), «множинність словотвірної структури
слова» ([8]), «словотвірна омонімія» ([7]) тощо. Далі будемо використовувати найприйнятніший, на нашу думку, термін
О. Тихонова «множинність словотвірної структури слова». Допускаємо використання синонімічного терміна «множинність словотвірної мотивації». Зауважмо, що наше розуміння терміна «множинність словотвірної структури слова» певною мірою відрізняється від інтерпретації О. Тихонова, який наголошував на здатності багатоструктурного похідного
членуватися на різні компоненти. Однак мовні факти засвідчують також випадки однакового членування в різних напрямках мотивації. Наприклад, подвійність мотивації не відбито в членуванні номена теніска, що формально й семантично
мотивується іменником теніс і прикметником тенісний «призначений для гри в теніс». У разі мотивації прикметником
спостерігаємо усікання твірної основи тенісн-. Безпосередні компоненти в кожному варіанті словотвірної структури є
формально однаковими. Множинність словотвірної структури розуміємо як лінгвістичне явище в межах одного похідного
слова, мотивованого кількома словами; відповідно номен поєднує певну кількість словотвірних структур. На наш погляд,
несуттєвим є результат членування, тобто матеріально різними чи тотожними є безпосередні складники. У процесі дослідження встановлено, полімотивовані номени з’являються, як правило, у професійній або розмовній мові, утрачаючи ознаки стилістичної маркованості (семи, які характеризують номени як стилістично марковані – професійні, розмовні), стають загальновживаними. Серед суфіксальних номенів одягу і взуття залежно від частиномовної належності твірних слів
виділяємо іменниково-прикметникову словотвірну мотивацію. Найпродуктивнішою аналізована мотивація виявляється в
похідних з кількома словотвірними структурами, що становлять поєднання, з одного боку, непохідної іменникової основи,
а з другого – похідної прикметникової основи з іменниковими суфіксами -к-, -ник-, -ец-, -ак-/-як-. Стосовно словотвірної
семантики багатоструктурних номенів слід звернути увагу на різноманітність словотвірних значень, набутих похідними
назвами в результаті поєднання суфіксів з іменниковими й прикметниковими основами. Такі номени мають два словотвірних ланцюги (пари) і відповідно два словотвірних типи значень:
1. Словотвірне значення «одяг, взуття за названою твірною основою ознакою віднесеності» (у разі мотивації прикметником); словотвірне значення «одяг за віднесеністю до особи, названої твірною основою» (у разі мотивації іменником).
Обидва шляхи мотивації є рівноправними, природними, рівноактуальними. Похідні назви одягу і взуття з таким словотвірним значенням мають однакову членованість, при цьому прикметникові суфікси зазнають усікання (пор.: матроска
– матрос і матроска – матроський, гуцулка – гуцул і гуцулка – гуцульська (сорочка)).
2. Переважна кількість подвійно мотивованих номенів одягу і взуття має словотвірне значення «одяг або взуття, призначення яких виражає твірна основа як ознаку» (у разі мотивації прикметником); словотвірне значення «одяг або взуття,
призначені для того, що названо твірною основою» (у разі мотивації іменником). У частині похідних з такими словотвірними значеннями наявність кількох словотвірних структур виражається різними складниками. Наприклад, у слів з
іменниково-прикметниковою дериваційною мотивацією (кросівки, штурмівка «куртка для штурму / штурмова куртка»,
кісник «стрічка для вплітання в косу / кісна стрічка», клубник, клубняк (мол. жарг.) «куртка, призначена для клубу / клубна
куртка») залежно від напрямку похідності встановлюємо різну словотвірну структуру. У ході мотивації слова кросівки
іменником крос (кросівки «спортивні черевики, призначені для кросу») дериват членується на крос – /ів/ -к-и; співвідношення номена з твірним прикметником кросове (взуття) підтверджується формально іншими компонентами – кросів
-к-и. У разі мотивації іменником спостерігаємо структурні асемантичні нарощення (/ів/, /н/, /ен/) між твірною основою й
іменниковим суфіксом, що є допоміжним засобом пристосування морфів. Засвідчено назви, у яких різницю словотвірних
структур зовнішньо, матеріально не виражено, оскільки безпосередні компоненти в кожному варіанті словотвірної структури є формально однаковими. Зауважмо, що в разі мотивації прикметником відбувається усікання твірної основи. Наприклад, футболка («сорочка для гри в футбол; футбольна сорочка»), бейсболка («шапочка з козирком для гри в бейсбол;
бейсбольна шапочка»); плавки («труси для плавання; плавальні труси») тощо.
3. Продуктивністю відзначаються номени зі словотвірними значеннями «одяг, взуття за названою твірною основою
ознакою виготовлення» (у разі мотивування прикметником) й «одяг, взуття за виготовленням з того, що названо твірною
основою» (у разі мотивування іменником). Такі назви виникають в основному в розмовній мові; однак, утрачаючи стилістичне забарвлення, набувають загальномовного статусу. Аналіз свідчить, що подвійність мотивації може відбиватися й
не відбиватися в членуванні. Так, багатоструктурні похідні (з множинністю мотивації) брезентяк «плащ з брезенту; брезентовий плащ», каракулька «шапка з каракулю; каракулева шапка; жіноча шуба з каракулю; каракулева шуба», вельветки
«взуття з вельвету; вельветове взуття», бархатка «стрічка з бархату; бархатна стрічка» тощо мають однакову членованість
(пор: вельвет-к-а ← вельвет, вельветовий, оксамит-к-а ← оксамит, оксамитова). Зауважмо, що в разі прикметникової
мотивації відбувається усікання суфіксів. В інших випадках наявність кількох словотвірних структур виражається різними складниками: вовнянка (вовн-/ян/-к-а – «велика тепла хустка з вовни»; вовнян-к-а – «велика тепла вовняна хустка»);
брезентівки (брезент-/ів/-к-и – «туфлі з брезенту (парусини)»; брезентів-к-и «брезентові (парусинові) туфлі»); ватник
(ват-ник – «півпальто або куртка, стьобані на ваті», ватн-ик «ватяна куртка або півпальто»); гумовці (гум-/ов/-(е)ц-і – «ко-

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

126

роткі чоботи з гуми»; гумов(е)ц-і – «короткі гумові чоботи»). Аналізуючи семантико-словотвірні відношення між твірними
словами й похідними від них назвами, у формальній структурі яких вичленовуємо конфікси, ми виявили значну групу
номенів, кожен з яких формально мотивується одним, а семантично – іншим словом. Наприклад, підоплічка зі значенням
«підкладка або вставка в сорочці народного крою від плечей до половини грудей і спини» семантично мотивується іменником плече, а формально – потенційно можливим прикметником підоплічний; номен налокітник «металеве покриття, яке
захищає лікті воїна від ушкодження» формально співвідноситься з потенційним словом налокітний, а семантично мотивується іменником лікоть. В українській дериватології проблема розходження формальної й семантичної мотивації не була
предметом спеціального розгляду, проте на наявність похідних слів із неоднозначною словотвірною структурою свого
часу звернули увагу В. Горпинич, І. Ковалик, З. Сікорська, Б. Шарпило. Наприклад, З. Сікорська зауважує, що кількість
таких слів постійно збільшується: «Необхідно аналізувати ці слова дуже уважно, виходячи з діалектичної єдності форми і
змісту, ураховуючи співвідношення діахронії та синхронії, застосовуючи критерії найбільшої семантичної близькості між
твірними й похідними словами» [6, с. 36]. Можливість установлювати неодноразові семантико-словотвірні зв’язки з кількома твірними спричиняє різне членування основи, відповідно – виділення різних способів словотворення (суфіксального
або конфіксального). Наприклад, дериват нарукавник «чохол, який надягають поверх рукава, для захисту від чого-небудь»
співвідноситься з іменником рукав і прикметником нарукавний, подвійність мотивації номена зумовлює різне членування
похідного (на – рукав –ник – ← рукав; нарукавн –ик ← нарукавний) і відповідно різні способи словотворення: суфіксальний
і префіксально-суфіксальний. Подвійна, іменниково-прикметникова, мотивованість властива й іншим назвам одягу: підколінник, безрукавка, налобник, начеревник, наспинник тощо.
Отже, причиною множинної мотивації аналізованих дериватів є семантико-словотвірні зв’язки зі спільнокореневими
іменниками й прикметниками, що відображаються в похідних назвах одягу і взуття. У таких і подібних випадках похідні
назви одягу, виникаючи як одноструктурні, могли перетворитися на багатоструктурні внаслідок розвитку словотвірної
семантики, що у свою чергу може зумовлюватися взаємодією із семантикою інших спільнокореневих слів, які до цього
функціонували в мові. У перспективі важливо проаналізувати фразеологічність семантики похідних, установити причини
семантичних нарощень.
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ЕКСПРЕСИВНИЙ ЗАРЯД ВИГУКОВИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ІМПЛІЦИТНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ
У статті розглянуто семантико-стилістичні особливості вигукових фразеологічних одиниць з імпліцитним запереченням. Проаналізовано емоційно-експресивні характеристики та семантичні групи вигукових фразеологічних
одиниць зі значенням імпліцитної негації.
Ключові слова: вигукові фразеологічні одиниці, імпліцитне заперечення, експресивність, негативна комунікативна реакція.
ЭКСПРЕССИВНЫЙ ЗАРЯД МЕЖДОМЕТНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ ИМПЛИЦИТНОГО ОТРИЦАНИЯ
В статье рассмотрены семантико-стилистические особенности междометных фразеологических единиц с
имплицитным отрицанием. Проанализированы эмоционально-экспрессивные характеристики и семантические
группы междометных фразеологических единиц со значением имплицитной негации.
Ключевые слова: междометные фразеологические единицы, имплицитное отрицание, экспрессивность, негативная коммуникативная реакция.
EXPRESSIVITY’S FILLING OF INTERJECTION PHRASEOLOGICAL UNITS AS GROUND IN DEVELOPING
OF IMPLICIT DENIAL
Interjection phraseological units’ (PU) features with an implicit denial were described in paper. Emotional and expressive characteristics, same as semantic groups of interjection PU with implicit negation meaning were analyzed. It were reveal,
that usage of language expressive means motivated by person’s aspiration to reach particular pragmatic goal, which in turn
caused by communication environment and stylistic context. Expressivity is grade at intensity of expression emotional and
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evaluation in phraseological meaning. Expressivity’s index as semantic component of language unite is actually intensity –
very high grade in manifestation of particular attribute, actions or quality. Mainly phraseological expressivity described by
usage of interjection PU – specific linguistic units, because they are using for expression of particular reaction without naming them. Therefore, interjection PU-s are not nominal, but signal linguistic mark.
Basis for phraseological semantic, the positive or negative, is concept as mental image of material or ideal object, formed
by analytical synthetic brain’s activity. Denial concept includes main characteristics of absence, non-compliance, the negative reaction of communication, negative evaluation. Interjection PU with an implicit denial, negative semantic, in Ukrainian,
could described full, strong, categorical denial; expressed negative communication reaction, like evil wishes and curses, the
rejection, disapproval, discontent, disapproval, mistrust, ignorance, neglect, disrespect. Interjection PU are reflecting traditional ethnic forms of perception of reality, thinking, communication, values.
Key words: interjection phraseological units, implicit denial, expressivity, negative communication reaction.

Актуальність. В останні роки зростає інтерес до вивчення прихованого передавання інформації в процесі комунікації.
Імпліцитність притаманна всій лінгвосистемі на всіх її рівнях: лексичному, морфологічному, синтаксичному, фразеологічному. «Імпліцитне виявляється як закономірна, внутрішньо властива мові форма функціонування. <...> Імпліцитне є
специфічними способами на всіх рівнях мови (слово, словосполучення, речення, мовлення)» [2, с. 135].
Кожна мова, використовуючи власні ресурси, створює оригінальну мовну картину світу, яка певною мірою складає
основу національної культури. Заперечення як одна з найбільш універсальних мовних категорій є семантичним підґрунтям
і формально-конструктивним елементом багатьох стилістичних засобів, що, як правило, становлять собою протиставлення, зіставлення чи поєднання заперечення і ствердження, позитивних і негативних одиниць. Заперечним може бути і
формально позитивне висловлювання, у цьому разі свідома невідповідність квазіпозитивного тексту та його заперечного
змісту слугує платформою для створення широкого спектру конотацій залежно від умов контексту.
За останні роки з’явилися праці, у яких імпліцитне заперечення аналізували на матеріалі різносистемних мов. Проте
цю проблему висвітлювали в окремих статтях або розділах дисертаційних досліджень. Так, питання імпліцитного заперечення аналізували М. Г. Андразашвілі, Л. А. Баранова, О. В. Дамбаа, О. Л. Зайцева, І. О. Ілюхіна, Л. В. Кардаш,
М. Л. Кусова, О. П. Кущ, О. С. Милосердова, А. Й. Паславська, В. М. Пілатова, О. О. Прокоф’єва, Л. М. Сизранцева та ін.
Найбільш характерним контекстом імпліцитного заперечення є фразеологія [5, с. 3].
Мета статті – проаналізувати семантико-стилістичні особливості вигукових фразеологічних одиниць (ФО) з імпліцитним запереченням.
Використання експресивних засобів мови мотивоване прагненням мовця досягнути певної прагматичної мети, обумовленої як характером комунікативної ситуації, так і стилістичною тональністю контексту. На думку авторів посібника «Фразеологія: знакові величини», стилістична характеристика ФО базується на їх експресивному заряді, на їх виражальних властивостях.
Експресивний чинник є інгредієнтом значення ФО і співвідноситься з предметно-логічним інгредієнтом. Співвідношення цих
інгредієнтів потрібно розуміти не як співіснування у ФО двох самостійних одиниць, а як відображення складного процесу,
що відбувається в значенні у вимірах взаємодії його елементів. Саме ці елементи (експліцитний та імпліцитний) допомагають
чітко визначити природу, характер і ступінь актуалізації предметно-логічного та експресивного інгредієнтів у значенні ФО. Від
ступеня актуалізації кожного з інгредієнтів залежить характер смислової наповнюваності значення ФО [3, с. 147].
Експресивність є ступенем інтенсивності вираження емоційно-оцінного елемента у фразеологічному значенні. Показником експресивності як семантичного компонента мовної одиниці Н. А. Лук’янова вважає інтенсивність – дуже сильний
(вищий) ступінь вияву якоїсь ознаки, дії, якості [7, с. 4]. Найбільш виражено експресивність фразеологічного значення
передається вигуковими ФО, що не є характерним для інших семантико-морфологічних груп ФО.
В. Л. Архангельський підкреслює, що в основі єдиного і цілісного стабільного значення стійких фраз є звичайно не
поняття, а інші форми мисленнєвої діяльності: наприклад, логічні умовиводи (диму без вогню не буває) або емоції і волевиявлення (у заклинаннях вигукового типу: Щоб тебе грім побив! Щоб тобі добра не було!). Синтаксичні чинники, поряд
з іншими, створюють семантичну замкненість одиниць аналізованого типу, співвідносячи їх значення з дійсністю. Так, у
вигуково-модальних стійких фразах спостерігається змістова трансформація, у якій провідна роль належить інтонації, що
емоційно забарвлює їх різними відтінками експресивних значень і перетворює на вигукові фразеологізми: Чорт візьми!
Сохрань Боже! [1, с. 124].
Характеризуючи вигукові ФО за їх здатністю позначати ситуації, необхідно враховувати емоційно-експресивні характеристики, які і виступають на передній план за рахунок лаконічного відтворення поняттєво-предметних відношень. Вигукові ФО як знаки емоційної сфери діяльності людини узагальнено відображають традиційні етнічні форми сприйняття
дійсності, мислення, спілкування, вартісних орієнтацій. Такий підхід значно розширює трактування функціональної природи вигукових ФО. Відображаючи дійсність у формі емоцій, вигукові ФО є специфічними знаками вербальних етнорефлексів. На відміну від вигуків, які також репрезентують емоційну сферу діяльності мовців, вигукові ФО можуть бути предметом етимологічного, семантичного та інших способів аналізу (курсив наш) з метою з’ясування зв’язку між емоційною та
предметно-поняттєвою сферами мовлення [6, с. 7].
Характерна особливість вигукових ФО полягає в тому, що вони, на думку деяких вчених (Баран, Зимомря 2008, Кузь
2000, Подюков 1991), належать до афективних зворотів, позбавлених усякої номінації. Особливістю ФО з так званою
номінацією вважають їх призначення в мові – називати, не виражаючи ставлення до предмета чи адресата мовлення, а
призначення вигукових ФО – виражати різні емоції, у тому числі протест, захоплення, обурення, гнів тощо [3, с. 149–151].
На думку І. А. Подюкова, «неувага до внутрішньої форми народного фразеологізму зумовлена тим, що основне його
призначення – не називати які-небудь реалії навколишнього світу, а виражати особистісне, емоційне ставлення до них. Поширена при цьому не тільки семантична, але й «експресивна» дифузність: фразема може в одному випадку актуалізувати загальнопозитивний, а в іншому – загальнонегативний зміст, реалізувати низьке, повсякденне начало – і начало високе, власне
поетичне» [8, с. 13-14]. Особливо поширена «експресивна» дифузність у виразах, наближених до вигукового, афективного
вираження імпульсів. Саме для вираження найтонших і найгрубіших наших рефлексій ми звертаємося до алогічних, позбавлених причиново-наслідкової основи формулювань, які за допомогою інтонації та нескінченної кількості набутих за
століття асоціативних ланцюжків спроможні відтворити (позначити) явища з нечіткими логічними обрисами [6, с. 103].
Таким чином, вигукові ФО є специфічними мовними одиницями, оскільки слугують для вираження певних типів
реагування на події, а не називають їх, отже, є не номінативними, а сигнальними знаками мови. Визначальними ознаками
вигукових ФО є конотативний характер, поліемоційність, оцінність, експресивність їх значень та обумовленість їх позамовними чинниками: інтонацією, контекстом, мімікою [6, с. 45].
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Основою фразеологічної семантики – стверджувальної (позитивної) чи заперечної (негативної) є концепт як розумовий образ матеріального або ідеального об’єкта, сформований на основі аналітико-синтетичної діяльності мозку. Концепт
заперечення містить основні характеристики відсутності, невідповідності, негативної комунікативної реакції, негативної
оцінки [4, с. 7]. До особливостей фразеологічного заперечення можна віднести велику кількість випадків імпліцитного вираження заперечення, що пояснюється непрямо-похідною природою ФО, коли в результаті відбиття об’єктивної картини
світу відбувається лінгвокреативне породження фразеологічного значення.
Аналіз вигукових ФО з імпліцитним запереченням – негативною семантикою дав змогу згрупувати їх за такими семантичними ознаками: 1) ФО, що виражають категоричне заперечення; 2) ФО, що виражають негативну комунікативну реакцію.
1) Вигукові ФО із семантикою імпліцитного категоричного заперечення можуть позначати повне, рішуче, категоричне
заперечення попередньої думки, чиєї-небудь теорії, погляду тощо; переконаність у тому, що так не буде, що з цього нічого
не вийде; спростування чогось. Також вони можуть уживатися для заперечення чого-небудь неприйнятного.
Вигукові ФО, що виражають повне, категоричне заперечення, співвідносяться зі словами «ні», «аніскільки», «аж
ніяк», «зовсім ні», «ніхто», «ніщо», «не те, що треба», «не таке, як треба», «нічого не вийде», «не буде так»: де тобі. Надбіг
[Лис] до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби, де тобі! Фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає
(І. Франко) [9, с. 190]; дідька лисого. Хай людина створить отаке яблуко. Без землі, без повітря, без сонця. В лабораторії…Створить? Дідька лисого! (Л. Дмитерко) [9, с. 202]; куди ж пак. – Чого ти скубешся? – з плачем вимовив Чіпка.
– Постій, я бабусі скажу – вона тобі дасть! – Боюся я твоєї бабусі, – куди ж пак! (Панас Мирний) [10 (1), с. 277]; та
де. Хлопчак знайшов під каменем яйце. – Таке не зустрічалося ніколи. Взять понести б учителю до школи. І розпитати…
Та де! Він думав не про це…(А. Косматенко) [10 (2), с. 221]; ба де то! Котилися і наші козачі Дурні голови, за правду…А
получшали? ба де то! Ще гіршими стали (Т. Шевченко) [9, с. 22] тощо.
2) Вигукові ФО, що виражають негативну комунікативну реакцію, можуть передавати:
– недобре побажання або прокльони. Подібні ФО уживаються як лайка з недобрим побажанням, із побажанням
нещастя кому-небудь; уживаються як прокляття і побажання невдачі, лиха й усього недоброго: Бодай побила лиха [та
нещаслива] година. Спина, мов попечена, болить, – жалівся Чіпка. – Сказано, били!... – Бодай їх лиха та нещаслива
година побила, як вони так знущаються над людьми!.. (Панас Мирний) [9, с. 152]; [хоч] грім би побив (прибив) [навіки]
на битій дорозі. Що зараз робити, Устино? Хоч би грім побив на битій дорозі і управителя, і пана (М. Стельмах) [9, с.
170]; хай очі повилазять. Хай вашим ворогам очі повилазять, а наші рачки лазять (укр. присл.) [9, с. 475] тощо;
– відмову, незгоду. Такі ФО можуть уживатися для вираження відмови, незгоди з чим-небудь, небажання діяти, виконувати що-небудь: знайшов дурня (дурнів). Знайшов дурнів! Так оце живцем і дамося йому в руки, – обізвався один
бурлака (І. Нечуй-Левицький) [9, с. 268]; так куди. Шрам не раз починав говорити, так куди! Голос той так і покриває
слова його (П. Куліш) [9, с. 705]; наставляй кишеню [ширше]. Коли чекаєш якоїсь допомоги від принца, – кажу старому, – наставляй кишеню! (Б. Райнов);
– незадоволення. Подібні ФО можуть уживатися для вираження незадоволення або крайнього незадоволення кимнебудь або чиєю-небудь поведінкою, чиїмись діями, вчинками, намірами, словами тощо; для вираження обурення кимнебудь, досади з приводу чогось небажаного, несподіваного, непередбаченого; роздратування, бажання позбутися кого- або
чого-небудь: бери її лиха година. А бери її лиха година! Сидить як ідол, з очей іскри, у бровах сам чорт ховається і ні пари
з вуст! (Дніпрова Чайка) [9, с. 152]; матері його ковінька. У старшини-то, так у нього ж, чорта бритого, снігу серед
зими не випросиш, матері його ковінька (А. Дімаров) [9, с. 302]; бісова душа. Він [Варчук]…повертає додому, обдумуючи
дорогою, як найкраще віддячити Трояну. Бісова душа!.. Господарів рівняє до нечистої сили (М. Стельмах) [9, с. 225] тощо;
– незнання, необізнаність. Такі ФО можуть уживатися для позначення того, що невідомо, незрозуміло, того, що ніхто
не знає; для вираження необізнаності, незнання, невпевненості в чомусь, а також сумніву, здивування; можуть позначати
щось неймовірне або те, що не можна зрозуміти чого-небудь чи кого-небудь: чорт зна. Сказавши, чорт зна де пропала
[Дідона], Еней не знав що і робить (І. Котляревський); дідько їх знає. Дідько їх знає, що вони там ґелґочуть своїм волам!
– сердилися гармаші (О. Гончар) [9, с. 202]; чорт його батька знає. Чорт його батька знає, як він вилами це вікно (І.
Карпенко-Карий); лихий їх зна. Лихий їх зна, що там робили, – Було не видно з-за могили (І. Котляревський) [9, с. 337];
лихо його знає. Я сів і почав дожидати хазяїна. Лихо його знає, куди він подівся (Леся Українка) [9, с. 338] тощо;
– зневагу, неповагу, нехтування. Подібні ФО можуть уживатися для вираження зневаги, неповаги, нехтування, втрати інтересу до кого-, чого-небудь, поради не звертати уваги на когось або щось, бажання позбутися когось або чогось, не
визнавати кого-, що-небудь, зневажливе ставлення до кого-небудь: грець із ним. Зупиніть експрес! – волав я. – Уб’ю лжедіда! – Та грець із ним! – умовляв голова. – Тримайте краще оце (А. Крижанівський) [9, с. 168]; багато честі. Багато
честі твоїй подрузі, Оленко. Нехай іде собі, куди розігналася (Д. Бедзик) [9, с. 22]; чхати на. Юхрим розкапустився на
ослоні й полегшено зітхнув: адже через кілька днів він уже матиме посаду, і тоді чхати йому на дядька Себастіяна (М.
Стельмах) [10 (2), с. 259] тощо;
– несхвалення. Ці ФО можуть уживатися для вираження несхвалення, осуду чогось або досади з приводу чого-небудь:
к лихій годині. Та не бери ти стільки, бо підірвешся к лихій годині, Максиме (М. Зарудний) [9, с. 153]; хай [би] їй (йому)
грець. Як там Кащубенкова бригада – норму дає? – …Штурмівщина і тут, хай би їй грець! (О. Гончар) [9, с. 169]; ще що
вигадай. – Сину! Що це з тобою сталося? Чого ти чепляєшся до молоді ні за що ні про що? – Еге! Чепляєшся. Ще що,
мамо, вигадайте (І. Нечуй-Левицький) тощо;
– недовіру, сумнів. Подібні ФО можуть уживатися для вираження недовіри, сумніву у правдивості слів або вчинків
співрозмовника, певних дій чи можливостей співрозмовників, а також сумніву в реальності або можливості здійснення
чого-небудь: знаю (знаємо) вас. – Куди розігналась? – До сестри! – Ха-ха! До сестри! Знаєм вас! Від Шляхового, мабуть,
підіслана? На розвідини прийшла? (О. Гончар) [9, с. 270]; я тебе знаю. Ти тільки не лови ґав. А то я тебе знаю. Перед
німцями орлом був, а перед дівчиною ягням зробишся (Григорій Тютюнник) [9, с. 270]; та де тобі. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядати, Та де тобі! Таке лихо, що не видно й світа (Т. Шевченко) [9, с. 190]; де вже там. А як багатшими станемо, то, гляди, і в школу пошлем [сина]. – Де вже там нашому про школу думати… – махає рукою Явдоха (М.
Стельмах) [9, с. 190] тощо.
Висновки. Таким чином, вигукові ФО з імпліцитним запереченням – негативною семантикою можуть виражати повне, рішуче, категоричне заперечення; позначати негативну комунікативну реакцію: недобре побажання або прокльони,
відмову, незгоду, незадоволення, несхвалення, недовіру, незнання, зневагу, неповагу, нехтування. Подібні ФО виражають
різноманітні негативні почуття людини, ставлення до висловлених думок співрозмовника чи навіть погрозу. Майже абсолютна перевага вигукових ФО на позначення негативної комунікативної реакції засвідчує важливість для людини жити в
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соціумі, а не ізольовано від інших, вступати в різні контакти – побутові, виробничі, соціальні, та обов’язково мати на них
відповіді, реакції, хай навіть і негативні.
Також це доводить, що соціально-прагматичні джерела імпліцитності випливають із соціальних норм комунікації, коли
існують слова і теми, що їх мовець не може чи не вважає за потрібне передавати прямим, відкритим текстом. Але в той же
час він намагається висловити свою позитивну чи негативну комунікативну реакцію, привернути увагу, або ж завуалювати
негативне ставлення до співрозмовника, зробити більш м’якою форму відмови, недовіри, нехтування тощо.
Вигукові ФО, будучи знаками емоційної сфери діяльності людини, узагальнено відображають традиційні етнічні форми сприйняття дійсності, мислення, спілкування, ціннісних орієнтацій. Вони є сигнальними знаками мови та належать до
афективних зворотів.
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КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
У статті описано поняття мовної особистості в сучасній лінгвістиці. Проаналізовано основні рівні структури
мовної особистості. Висвітлено взаємовплив мови і суспільства.
Ключові слова: когнітивний, мовна особистість, комунікація, структура, картина світу.
Коммуникативно-когнитивный аспект языковой ЛИЧНОСТИ
В статье описано понятие языковой личности в современной лингвистике. Проанализированы основные уровни
структуры языковой личности. Освещено взаимовлияние языка и общества.
Ключевые слова: когнитивный, языковая личность, коммуникация, структура, картина мира.
Communicative and cognitive aspects of lANGUAGE PERSONALITY
The article describes the notion of language personality in modern linguistics. It explores cognitive, functional and social
aspects of human communication through a multidisciplinary approach for a broad variety of domains. Research in this field
has been influenced heavily by developments in related disciplines such as cognitive linguistics, psychology and philosophy.
A key notion of the research is that communication between humans is viewed as a highly flexible and adaptive form of
social interaction, in which language plays a central role. It also deals with the interaction of language and society. Humans
communicate with each other for a variety of reasons, e.g., to inform, to instruct, to persuade, to deceive, to teach, to learn,
to negotiate, to summarize, to express attitudes or emotions, to bond socially. Different purposes are associated with different
communicative strategies and the role of language in these strategies varies as well. The article studies how humans try to
establish these cognitive, affective and behavioral goals through strategic choices in their forms of interaction. The way
humans communicate is highly context-dependent, given that different interactive settings exhibit different communicative
norms and conventions.
The article aims to understand causes and effects of different forms of communication in different institutional and social
contexts. The main levels of communication structure are analyzed in it.
Key words: cognitive, language personality, communication, structure, world view.

Інтерес до особистісного аспекту вивчення мови істотно зріс в останні роки у всіх дисциплінах, пов’язаних з мовою,
– не тільки в лінгвістиці, а й у психології, філософії, соціології. Одним із найбільш цікавих понять, навколо якого розгортається обговорення найбільш цікавих сьогодні проблем загального мовознавства, є поняття «мовної особистості».
Мета статті – всебічно проаналізувати поняття «мовна особистість» та «мовне середовище».
Виходячи з цього, можемо виокремити такі завдання:
1) розглянути вплив мови на суспільство і суспільства на мову;
2) вивчити характеристики мовної особистості;
3) виявити основні рівні структури мовної особистості.
Поняття мовної особистості і сам термін були введені в лінгвістику в 30-х роках В. В. Виноградовим [4]. Проблемі формування мовної особистості приділяється велика увага і в сучасних дослідженнях ׃Г.Богін [3], В.Карасик [7], Ю.Караулов
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130

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

[8], Л.Л. Славова [12] та В.В. Красних [9], в яких зазначено, що мовна особистість – це людина, що виявляє високий рівень
мовної і мовленнєвої компетенції, людина, здатна представити себе в суспільстві засобами мови.
Під мовною особистістю маємо на увазі сукупність здібностей і характеристик людини, що зумовлюють створення
і сприйняття нею мовних творів (текстів), які розрізняються: а) ступенем структурно-мовної складності, б) глибиною і
точністю відображення дійсності, в) певною цільовою спрямованістю.
У сучасній лінгвістиці структура мовної особистості охоплює три рівні:
1) вербально-семантичний, який передбачає для носія нормальне володіння природною мовою, а для дослідника – традиційний опис формальних засобів вираження певних значень;
2) когнітивний, одиницями якого є поняття, ідеї, концепти, що складаються у кожної мовної індивідуальності у відносно впорядковану та систематизовану «картину світу», яка відображає ієрархію цінностей. Когнітивний рівень пристрою
мовної особистості та її аналізу передбачає розширення значення і перехід до знань, а отже – охоплює інтелектуальну
сферу особистості й надає досліднику вихід через мову, через процеси говоріння і розуміння – до знання, свідомості, процесів пізнання людини;
3) прагматичний, що фіксує цілі, мотиви, інтереси, установки й інтенціональності. Цей рівень забезпечує в аналізі
мовної особистості закономірний і зумовлений перехід від оцінок її мовної діяльності до осмислення реальної діяльності
у світі.
У такому розумінні поняття мовної особистості тісно пов’язане з поняттям світогляду, який є результатом поєднання
когнітивного рівня з прагматичним, взаємодії системи цінностей особистості, або «картини світу», з її життєвими цілями,
поведінковими мотивами та установками, що виявляється, зокрема, в породжуваних нею текстах.
Мовна особистість є аспектом цілісної особистості людини й характеризується певними структурними характеристиками, що охоплюють наявність особливої ціннісної системи. Доцільно зауважити, що цінності мовної особистості – це сукупність усіх елементів загальної ціннісної ієрархії індивідуального або колективного складників свідомості, пов’язаних з
лінгвістичними явищами. Розрізняють два типи подібних взаємозв’язків:
1) лінгвістичні одиниці і категорії є засобом імпліцитного втілення оцінки;
2) лінгвістичні одиниці і категорії є об’єктом оцінювання.
На підставі цих взаємозв’язків можуть моделюватися власне аксіологія мовної особистості та метааксіологія мовної
особистості. До того ж, для цього можуть використовуватися не тільки тексти з очевидною системою цінностей чи дидактичні тексти, але й будь-які висловлювання.
Мовна особистість – це особистість, охарактеризована з боку впливу властивої їй мовної культури на особистісні
якості та соціально-культурну ефективність її діяльності як суб’єкта суспільних відносин. В умовах соціально-культурної
трансформації суспільства слід надавати особливої уваги специфіці тезаурусу і мовної практики нових соціальних груп,
їх перетворенням у традиційні класи та групи з врахуванням флуктуації мовного середовища, його інтегруючих та дезінтегруючих тенденцій.
Якщо вплив культури на мову цілком очевидний і розмаїтий, то питання про зворотний вплив – мови на культуру – залишається відкритим. У науках про людину ще не знайдено підходів, які б дозволили відкрити найглибші внутрішні джерела людської культури, простежити вплив соціокультурних факторів на формування, розвиток і адаптацію особистості.
Наприклад, ми не цілком усвідомлюємо, наскільки культурний світ, який людина створила навколо себе, визначений її фізичними і психічними можливостями. А соціокультурні можливості людини настільки різноманітні, що їхнє дослідження
породжує питань більше, ніж відповідей. До таких, наприклад, належить проблема впливу соціокультурних факторів на
зміни мовного середовища, мовної ситуації в суспільстві.
Погляд на світ, відображений у мові особистості, відображає її ціннісні орієнтації. Мова особистості впливає на її
духовний розвиток. Узагалі мова народу впливає на розвиток його соціокультурних рис. Так, В. фон Гумбольдт ще в ХIХ
столітті справедливо відзначав значний вплив мови на духовний розвиток народу, його культуру. У праці «Про різницю
будови людських мов і їх впливу на духовний розвиток людства» В. фон Гумбольдт підкреслює: «У кожній мові закладено
самобутній світогляд. Як окремий звук постає між предметом і людиною, так і вся мова в цілому виступає між людиною і
природою, що впливає на неї зсередини і ззовні...» [5, с. 80].
Соціокультурні особливості особистості цікавили, як відомо, ще О. Потебню. Він бачив органічну участь національної
(етнічної) мови не тільки у формуванні народного світосприйняття, але й у власне розгортанні думки. Вчений підкреслював
загальнолюдську цінність кожної мови – у якості ще однієї, відображеної саме в цій мові, картини світу: «Якби об’єднання
людства за мовою і взагалі за народністю було б можливим, воно було б згубним для загальнолюдської думки, як заміна багатьох почуттів одним, хоча б це одне було не дотиком, а зором... Для існування людини потрібні інші люди; для народності
– інші народності» [10, с. 229]. Необхідно зазначити, що О. Потебня, підкреслюючи різнорідність кожної окремої особистості, украй негативно ставився до асиміляції, вважаючи її процесом, що призводить до знищення особливого в особистості.
Переконання в тім, що люди бачать світ по-різному – крізь призму своєї рідної мови – лежить в основі теорії «лінгвістичної відносності» Е. Сепіра і Б. Уорфа. Вони прагнули довести, що розбіжності між культурами зумовлені відмінностями в мовах. І хоча ця теорія й дотепер вважається недоведеною, окремі аспекти її вивчення вплинули на інтерес до
аналізу впливу соціокультурних особливостей особистості на проблему трансформації не тільки суспільства в цілому, але
й багатьох його структур, зокрема, й мовного середовища як одного із суб’єктів соціокультурного процессу [11]. Сучасні
вчені, звертаючись до означеної проблеми, прагнуть досліджувати взаємний детермінізм соціальних, культурних і мовних
факторів у суспільстві, аналізуючи ті чи інші кореляції між соціокультурними і мовними структурами на широкому географічному й історичному просторі [1; 2; 6]. Як суспільство впливає на мову через особистість, так і мова завжди впливає
на суспільство через діяльність особистості, сприяє налагодженню соціальних зв’язків.
Мовне спілкування формує певні мовні спільноти, пов’язані між собою особливою комунікацією, в яких мова може
виконувати різні функції. Мовний потенціал суспільства формує особистість, а тому їх можна розглядати як дві системи,
що живуть і функціонують у відповідності з потребами й законами суспільства.
Реально постійно відбувається процес інтеграції, адаптації особистості і мови залежно від соціально-лінгвістичної
ситуації і типу мови, про яку йдеться. Тому є підстави в науковому аналізі розглянути цю взаємодію (і навіть єдність)
шляхом акцентуації мовного в особистості, а саму особистість розглядати як мовну особистість з можливими її варіаціями
«етно-мовної особистості», «культурно-мовної особистості» тощо.
Мовна особистість – це система, яка виникає в суспільстві і розвивається, грунтуючись на здатності вираження і закріплення соціальних відносин і взаємодій. Вона – умова і продукт культури. Пропоноване для введення в науковий ужи-
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ток поняття «мовна особистість» передбачає розгляд її мовної складової частини як системно-культурного «ферменту» та
механізму її розвитку. Мовна особистість – це, власне, особистість, охарактеризована з боку впливу засвоєної нею мовної
культури на її особистісні якості та соціально-культурну ефективність її діяльності як суб’єкта суспільних відносин. Цій
особистості, за її функціональною природою, мають бути притаманні певні якості – характеристики, що здатні позитивно
впливати на процес соціально-культурної трансформації. Виокремимо такі з них:
· мовна відкритість і доступність – націленість на спілкування і прагнення передати ідеї і цінності іншим соціальним
агентам;
· соціально-діяльнісна спрямованість, пов’язана з інтенсивністю трансформаційних процесів і забезпеченням необхідної динаміки особистісних змін;
· адаптивно-акумулююча характеристика як мовний механізм забезпечення пристосування до умов суспільства, що
трансформується;
· соціально-культурна пізнавальна мотивація, що пов’язується з прагненням «розкодувати» світ і сформувати його
індивідуальну мовну модель;
· мисленнєва індивідуалізація світу як особистісно-мовна стимуляція пізнання та формування стилю мислення, який
відповідає специфіці духовного світу мовної особистості;
· культурно-репрезентативна (демонстративна) якісна визначеність мовної особистості, яка знаходить вияв в утвердженні своєї етнічно-національної та культурно-групової приналежності й вираженні її в різному стилі мовлення в різних
соціальних сферах (політиці, моралі тощо);
· естетико-мовний профіль особистості як цілісний вияв її буття у світі, утвердження її особистісного естетичного світу.
Особливо важливо підкреслити зв’язок мовної особистості, яка, як за своєю природою, так і за соціальною функцією
пов’язана з ментальністю. Мовна особистість за допомогою базисного елемента культури (мови) нагромаджує, зберігає
і передає соціальний досвід від одного покоління до іншого за допомогою сенсно-життєвих орієнтирів. Як зазначає Ф. де
Соссюр, «значущість – цінність будь-якого слова визначається всім, що з ним пов’язано» [13], а тому реальний зміст мовного світу особистості залежить від її ієрархії цінностей.
Однак і сам розвиток особистості характеризується соціально-мовною залежністю. Традиційне визначення мовного
середовища як такого, що характеризується набором факторів: а) спільність території; б) соціальні і мовні особливості,
притаманні народу чи народам, які живуть на даній території» [богин], є недостатнім, бо воно зрощується зі специфікою
культурного середовища та особливостями соціальних умов, соціокультурною трансформацією загалом. Тому, на нашу
думку, у цьому контексті коректніше буде вживати поняття «соціокультурне поліваріантне середовище», яке більш адекватне модернізаційним умовам і дає змогу охарактеризувати цей процес в усій його драматичній складності.
Склад і структура такого середовища зумовлені: а) соціально-мовною структурою суспільства; б) соціально-мовною
ситуацією; в) своєрідністю соціально-культурної лінгвістичної ситуації; г) новою структурою культури, що трансформується; д) історичними традиціями мовних взаємин корінної нації з іншими національностями; е) зміною культурного
контексту та умов життєдіяльності; є) ціннісними орієнтаціями і соціальними установками суспільства. Такий підхід, що
виходить з єдності соціальної, індивідуальної та мовної характеристики людини, дозволяє об’єктивно розглядати мовні
зміни, які відбуваються в суспільстві.
Висновки
1. Як суспільство впливає на мову через особистість, так і мова завжди впливає на суспільство через особистість,
сприяє налагодженню соціальних зв’язків. Реально постійно відбувається процес інтеграції, адаптації особистості і мови.
Тому є підстави розглядати цю взаємодію шляхом акцентуації мовного в особистості, а саму особистість розглядати як
мовну особистість.
2. Мовна особистість – це система, яка виникає в суспільстві та розвивається, заснована на здатності виражати і закріплювати соціальні відносини і взаємодії.
3. Поняття «мовна особистість» охоплює як системно-культурний, так і особистісний аспекти, адже характер засвоєння мовної культури впливає на особистісні та соціальні якості людини.
Висвітлення комунікативних рис мовної особистості з урахуванням особливостей її тактико-стратегічного потенціалу
може слугувати перспективою подальших наукових досліджень.
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ОСВОЄННЯ ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ КУЛІНАРНІЙ
ТЕРМІНОСФЕРІ (НА МАТЕРІАЛІ ВІКТОРІАНСЬКИХ КУЛІНАРНИХ КНИГ)
У статті, використовуючи вікторіанські кулінарні книги, розглянемо вікторіанську епоху у контексті її кулінарних взаємозв`язків з Францією та вплив французької кулінарної культури не лише на відповідну англійську терміносферу, але й на англійські кулінарні традиції в цілому.
Ключові слова: вікторіанські кулінарні книги, французька кухня, мовні запозичення.
ОСВОЕНИЕ ЛЕКСИКИ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ КУЛИНАРНОЙ ТЕРМИНОСФЕРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ВИКТОРИАНСКИХ КУЛИНАРНИХ КНИГ)
В данной статье, используя викторианские кулинарные книги, рассмотрим викторианскую эпоху в контексте ее
кулинарных взаимосвязей с Францией и влияние французской кулинарной культуры не только на соответствующую
английскую терминосферу, но и на английские кулинарные традиции в целом.
Ключевые слова: викторианские кулинарные книги, французская кухня, языковые заимствования
FRENCH BORROWINGG IN THE ENGLISH CULINARY TERMINOLOGY (BASED ON VICTORIAN COOKERY
BOOKS)
Lots of enrichment to the English cuisine came from France. The French cuisine as it does today at that time had a reputation of being refined, sophisticated and advanced, and therefore was believed to be in positions of authority to many other
cuisines including the British. In the nineteenth century British food started to gain its reputation for being bland and hard.
It was Dickens`s Household Words magazine that stated in 1851 that `the real art of stewing is almost unknown in Great
Britain. Everything that is not roasted or fried or boiled at a `gallop` speed till the quantity of tenderness is consolidated to
the consistency of caoutchouc’
Eliza Acton, a famous food writer of the time, claimed that why the English, as a people, remain more ignorant, than
their Continental neighbours of so simple a matter as preparing food for themselves. She suggests that `we should learn from
other nations in order to remedy our own defects. In search of remedy they turned to their nearest continental neighbours.
French cookery recipes, culinary methods and terms are abundant in English cookery books of the time. The cookery
books of that time tend to refer to the French as being superior basically in every cookery aspect. The article analyzes the influence of the French cuisine on British cooking as well as on the English culinary terminology using cookbooks of the period.
Keywords: Victorian cookbooks, French cuisine, French borrowings.

Не зважаючи на надмірності та протиріччя, Вікторіанської доба залишається однією з улюблених історичних епох у
свідомості британців, про що свідчить популярність Вікторіанської літератури та живопису, звернення до неї сучасного
кіно. Для Британської імперії цього періоду характерний небувалий розквіт капіталізму, ствердження могутності й авторитету Англії на міжнародній арені. І хоча моральний кодекс того часу закріпив консервативні цінності суспільства, елементи інших культур активно проникали в суспільство. Під час правління королеви Вікторії територія Британської імперії
покривала майже четверту частину всієї заселеної земної поверхні. Поселенці, що приїжджали, щоб управляти колоніальними територіями, привозили назад в Англію елементи інших культур, побуту, в тому числі і місцеві страви.
Jane Grigson у книзі English Food вважає, що історія національної кухні – це історія мови [4, с. 2]. На думку автора,
жодна національна кухня не належить виключно одній країні, оскільки рецепти та страви цілеспрямовано чи випадкого
переводять з культури в культуру, запозичуються, передаються, а в кінці обов`язково пристосовуються до потреб людей, де
вони осіли: британці запозичують у французів, французи – у італійців, так само як давні римляни вчилися у греків, а греки
– у єгиптян та персів. Що у даних випадках стає неодмінною ознакою запозичення так це – його пристосування до потреб
та смаків нової культури та неодмінне набуття рис національного характеру. Таким чином національна англійська кухня
повинна включати не лише національні страви такі як: pies, roasts and nursery puddings, а також страви південно-східної
Азії та Середземномор`я, оскільки історія англійська кухні – це п’ятсотлітня історія кулінарного піратства (food piracy),
що запозичує ідеї, імпортує матеріали та використовує їх у власних потребах [4, с. 2].
Роберт Сауті у книзі Листи з Англії під виглядом іспанського мандрівника Don Manuel Alvarez Espriella характеризує
англійське суспільство у період першого десятиліття 19ст. З поміж інших типово англійських рис автор називає англійців
любителями «вишуканих іноземних продуктів» (fancy foreign foods). У раціоні вікторіанців з’являються та стають модними страви з азійських колоній: карі, кеджері, чатні, малігатоні, черепаховий суп; французькі, італійські страви. Активно
розвивається та набуває характерних ознак вікторіанська кулінарна література. Тематика кулінарних книг 19 ст. тематично
виходить за межі теми приготування їжі. Вікторіанські кулінарні книги широко розкривають тему домоведення, наводячи
поряд з рецептами приготування їжі коротку правову довідку, пояснення обов’язків кожного з домашніх слуг, що може
слугувати для кращого розуміння побуту та умов життя, а також норм поведінки, ідеалів та цінностей вікторіанського
суспільства. По кількості та обширному характеру викладеної інформації вікторіанські кулінарні книги нагадують сучасні
інтернет-блоги по організації власного побуту або домоведенню.
Назвемо вікторіанські кулінарні книги, що виступають об’єктом нашого дослідження. Кулінарна книга Елізабет Бітон
(Elisabeth Beeton The Book of Household Management, 1861) – це довідник для сучасного авторові вікторіанського суспільства з усіх аспектів ведення домашнього господарства. Книга містить не лише енциклопедичну кількість рецептів, але
й розділи, присвячені «некулінарним» темам (Економка, Організація та економія кухні, природна історія риб, домашні
слуги, дитячі хвороби та навіть правова довідка). Автор використовує нову на той час форму організації інформації: у
кожному з рецептів вказані час приготування, вартість, кількість порцій тощо (на противагу попередній формі, де інформація не поділялася на тематичні групи.) Середній клас є цільовою аудиторією автора. Не зважаючи на те, що книга Елізабет
Бітон присвячена, на перший погляд, вузькопрофільній та малозначущій темі, вона може слугувати основою для кращого
розуміння не лише побуту, але й ідеалів та цінностей вікторіанського суспільства, а саме середнього класу.
Хоча згадана вище книга Елізабет Бітон вважається найзнаменитішою серед вікторіанських кулінарних книг, Mrs
Beeton’s Book of Household Management насправді не є ні новаторською у своєму жанрі, ні оригінальною за змістом [15,
с. 11]. Левову частку рецептів було взято з попередніх публікацій Елізи Ектон, ще одного вікторіанського кулінарного
автора. Крім того, спроба розділити інформацію на логічні частини та надати тексту більш сучасний та зрозумілий вигляд
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– ідея Елізи Ектон, вперше використана у її книзі Modern Cookery for Private Families (1845). Не зважаючи на копіювання
змістового наповнення, обидві книги залишаються різними, а у деяких аспектах протилежними за стилем викладу фактичної інформації. У книзі Елізабет Бітон переважають чіткі та об’єктивні вказівки щодо приготування певної страви. Проза
Елізи Ектон має елементи пояснення та обговорення певних аспектів приготування. «Еліза Ектон – свого роду стильний
та вишуканий інноватор, чия елегантна проза підняла процес притування їжі до рівня мистецтва, і хто висловив власне
ставлення до їжі, її історії та приготування як до питань високого смаку та вміння» [12, с. 5]
Серед особливостей книги місіс Маршал (Mrs. Marshall Larger Cookery Book of Extra Recipes, 1891) варто назвати заявленість всіх рецептів як оригінальних, що виключало можливість копіювання змісту з попередніх видань, а також акцент
на приготуванні більш вишуканих, а не повсякденних широковідомих страв. Таким чином, книга не має характерного
чи не для всіх попередніх видань енциклопедичного розмаху з намаганням охопити всі можливі рецепти. Місіс Маршал
відома не лише як автор кулінарних книг. Вона володіла кулінарною школою, виставковим залом з кухонними новаціями,
агенцією з найму кухарів на різного роду заходи та продажу власних запатентованих кухонних пристроїв.
Вікторіанська доба – це епоха захоплення французькою модою. У творі Вальтера Скотта «Квентін Дорвард» знаходимо образну та метафоричну картину сніданку, що складається з таких страв французької кухні: pate de Perigord, a delicate
ragout (just that petit point de l’ail), the most exquisite white bread called boules (whence the bakers took their French name of
boulangers) a flask of leather called bottrine, which contained about a quart of exquisite Vin de Beaulne. У описі сніданку, яким
король, переодягнений купцем, пригощає головного героя однойменного твору, автор вживає ряд саме французьких найменувань, що покликані додати особливого вишуканості усій розповіді.
Як відомо, за англійською національною кухнею утвердилася репутація не надто вишуканої та одноманітної. Останнім часом ситуація трохи змінюється: велика кількість британських кухарів відповідно до шкали Мішелін (Michelin) мають багато зірочок, а кулінарні телепрограми користуються великою популярністю та стали своєрідним видом спорту.
Не зважаючи на це, історично британська кухня ніколи не користувалася репутацією вишуканої та взірцевої. Ben rogers
у книзі Beef and liberty: Roast Beef, John Bull and the English Nation наголошує на відносній простоті англійської кухні і
традиційних способах приготування їжі як її характерних ознаках. Автор стверджує, що до другої пол. ХХ ст., англійська
національна кухня, на відміну від французької, залишалася відносно простою та невибагливою у виборі інгредієнтів та
способах приготуванні. Її основа – прості продукти харчування, наприклад яловичина. М’ясо традиційно запікають, не
вдаючись до більш витончених способів приготування [8, с. 6].
Скептичні коментарі щодо зниження якості англійської кухні знаходимо у періодичних виданнях 19ст. Blackwoods
Magazine іронічно стверджує, що «мета будь-якого іноземного повара – приготувати ніжну на смак страву, англійський
кухар намагається зробити її якомога твердішою» [3, с. 286] У журналі Чарльза Діккенса та його дружини Household
Words від 1851 знаходимо таку характеристику якості англійської кухні: `В Великобританії процес правильного тушкування нікому поки не відомий: їжу прийнято готувати на «галоповій» швидкості, допоки стан страви по м`якості не досягне
рівня каучуку.`[5, с. 15] Оскар Уальд висміював невміння британських кулінарів приготувати суп, який би являв собою
«щось складніше ніж примітивне поєднання води та приправ» [3, с. 297]
Перевагу національних страв інших країн над англійськими визнає Алекс Соєр, шеф-кухар елітного Реформ-клубу та
один зі знаменитих вікторіанських авторів кулінарних книг. У передмові до видання The Modern Cook він піддає критиці
англійських авторів кулінарних книг. За його словами, їх характерною рисою можна вважати те, що «не вивчивши основних
правил кулінарії та не досягнувши майстерності у кулінарному мистецтві, вони беруться навчати кулінарії своїх читачів» [10, с. 117]. На противагу їм, автор наводить французьких майстрів, які «досягли історичного успіху та вважаються
видатними постатями» [10, с. 117].
Як видно з перелічених вище фактів, простий характер національних страв (особливо у порівнянні з іноземними)
піддавали критиці авторитетні у даній сфері постаті (за невеликим винятком палких кулінарів-патріотів, як наприклад,
Hannah Glasse, що наголошували самоцінність національних страв та заперечували можливість іноземного впливу). Еліза
Ектон, автор кулінарної книги Modern Cookery for Private Families висловила думку «чому б англійцям, як нації, що менш
обізнана у кулінарних справах, не повчитися у своїх європейських сусідів, щоб виправити власні недоліки» [15, с. 13].
Оскільки французька кухня виявилася територіально найближчою та на той час користувалась великим авторитетом та
вважалася законодавицею моди у даній сфері (розкішні елітні ресторани Лондони 2 пол 19ст вважаються наслідуванням
французькою традиції), то з метою «виправлення власних недоліків». Вікторіанські повари та кулінарні автори звертаються
до своїх французьких сусідів.
Основний фокус вікторіанські кулінарні книги роблять на те, як у той чи інший спосіб з найменшими витратами приготувати страву. Тому хоч вікторіанські кулінарні книги, як і вікторіанська кухня, рясніє іноземними стравами, питанням
приналежності даної страви до певної національної кухні приділяли мало уваги. Кулінарні рецепти у книгах публікуються
безвідносно до національного походження їжі, основний фокус у них на самому процесі та способі приготування страв.
Рецепти систематизовані за тематичним принципом, розділів присвячених приготуванню страв певної національної кухні,
у тому числі французької, як правило, немає. У книзі Елізабет Бітон The Book of Household Management знаходимо велику
кулькість французьких страв та рецептів (potatoes fried (French fashion), cucumber soup (French Recipe), French mode of
dressing of spinach) У книзі Елізи Ектон знаходимо розділ «Foreign and Jewish Cookery», який як видно з назви присвячений
приготуванню іноземних страв (Jewish Smoked Beef, Indian Lobster-Cutlets, Stufato (A Neapolitan Recipe).
Ретельний аналіз слів, запозичених з французької мови, дає можливість встановити французький пласт у запозиченнях
в етимологічному аналізі кулінарної лексики. Не зважаючи на відсутність окремих розділів, присвячених французькій кухні, текст кулінарних книг насичений французькими словами на позначення харчових продуктів та кулінарних явищ. За ступенем пристосування французьких найменувань до кулінарній системи англійської мови розглянемо такі типи запозичень:
• слова-екзотизми. Найменування, що мають найменший ступінь пристосування та виразні ознаки іншомовності. Це
слова, що позначають національні французькі реалії, у даному випадку кулінарної сфери: vol-au-vent, fricandeau, Blanquette.
• Слова-варваризми, або найменування, які не стали загальновживаними та зберігають чужомовну графічну передачу,
у даному випадку французькомовну. До слів-варваризмів віднесемо такі найменування (French veal cutlets a`indienne,
(Indian fassion), veal cutlets a la mode de londres (London fashion), Fowl a la carlspors, Spinach a la anglaise, Green peas a la
francaise, French beef a la mode). Особливість використання слів-варваризмів у кулінарних книгах – у намірі автора надати
їм виразного іншомовного вигляду. Найменування, що передають відповідне значення, існують в англійській мові (a la
mode de londres – or london fashion). Слова-варваризми у даному випадку покликані не лише висловити та передати мовними засобами невідоме досі поняття, але також надати найменуванню поняттю іноземного французького забарвлення.
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• Кальки, або переклади французьких слів на позначення певних кулінарних понять: buttered carrots (фр. сarrots au
beurre), hash of game (фр. French salmis). Нерідко у випадку калькування зустрічаємо обидва варіанти найменування.
• Запозичення значення. Слово в англійській мові набуває нового значення та передає найменування, яке існує у французькій мові. Наприклад, французький вінегретний соус був відомий у вікторіанський період під назвою French dressing;
French thickening (фр. Brown Roux), French crust (фр. Pate brisse).
• Власне запозичення. Найменування, у яких процес пристосування ще не завершився та які зберігають забарвлення
іншомовності: Bechamel, ragout, rissoles, brioche, paste, fricassee, truffles.
• Засвоєння, або слова, що граматично та фонетично адаптувалися до запозичуваної мови, та набули притаманного
корінним словам вигляду. Наприклад, англійське слово cutlet походить від французького cotelette «little rib»; batter (Old
French batteure «beating»), mustard (Old French «mostarde» «mustard, mustard plant»).
На початку книги Елізабет Бітон наводить тлумачення 54 французьких кулінарних термінів від aspic (a savoury jelly) до
vol-au-vent (a rich crust of very fine puff-paste). Еліза Ектон тлумачить 130 найменувань. У контексті слідування французькій
моді десятки кулінарних термінів проникають у англійську терміносферу. У кулінарних книгах знаходимо свідчення про
популярність та вплив французької кухні.
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СЕМАНТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)
Досліджено семантичну трансформацію фразеологічних одиниць, зокрема власне семантичні перетворення,
руйнування традиційної сполучуваності фразеологізмів, а також семантизацію окремих компонентів стійких сполучень слів. Аналіз здійснюється на матеріалі історичних романів П. Загребельного, Р. Іваничука, Р. Іванченко, Ю.
Мушкетика.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, трансформація, власне семантична трансформація, буквалізація значення.
СЕМАНТИЧЕСКИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДЕНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ)
Исследовано семантическую трансформацию фразеологических единиц, а именно собственно фразеологические
преобразования, разрушение традиционной сочетаемости фразеологизмов и семантизацию отдельных компонентов устойчивых единиц языка. Анализ осуществляется на материале исторических романов П. Загребельного, Р.
Иванычука, Р. Иванченко, Ю. Мушкетика.
Ключевые слова: фразеологическая единица, трансформация, собственно семантическая трансформация, буквализация значения.
SEMANTIC TRANSFORMATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS (ON THE MATERIAL OF UKRAINIAN HISTORICAL PROSE OF THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY)
Investigated semantic transformation of phraseological units, namely actually phraseological transformations, the destruction of the compatibility of traditional idioms and semantization individual components of sustainable units of the language. The analysis is carried out on the material of historical novels P. Zagrebelny, R. Ivanuchuka, R. Ivanchenko, Y. Muchketuka. It is established that the context of the artwork determines the conditions for the emergence of all sorts of additional
values of phraseological units, as well as occasional expressions. When semantic transformations of phraseological units is
reconsidering traditional phraseological units, which leads to the emergence of new connotative shades. It was found that
one of the most productive ways to upgrade phraseological units on the pages of Ukrainian historical prose of the twentieth
century. there is a transformation (modification).
The use of transformed stable word combinations is a characteristic feature of movetoroot writers. Potential okashana
change of semantics of phraseological units makes their relative semantic integrity, relative constancy of component composition, northeasternmost and reproducibility. okazalis transformation of phraseological units are stylistically motivated. on the
one hand, the context influences them and makes possible their transformation, and the transformed units affect context, enhancing his emotionally expressive expressive, informative. Found that the change of semantics of phraseological units does
not destroy them, but only causes changes in their value, gives a more expressive color and copyright connotations. skilled
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extension (the destruction of the traditional semantic compatibility of phraseological units double actualization of idioms
semantics of stable word combinations (as all fraseologia unit and its separate components) shows a deep knowledge of the
artists words frazeologiczne richness of the language.
Key words: phraseological unit, a transformation, in fact a semantic transformation, butalital values.

У ХХ ст. у сфері фразеології помітно активізувалися дослідження оновлення компонентного складу стійких сполучень
слів художниками слова – власне фразеологічних одиниць, прислів’їв, приказок, крилатих висловів. Постійну динаміку в
значенні та структурі фразеологізмів, яку відзначає багато мовознавців, науковці пов’язують з нестабільністю семантики
фразеологічних одиниць. Питанню оказіонального використання письменниками усталених сполучень слів у художній літературі приділяли увагу такі вчені, як І. Білодід, В. Білоноженко, І. Гнатюк, В. Ужченко, А. Супрун, В. Папіш, Ж. Колоїз та ін.
Зокрема, дослідники наголошують на тому, що в актуалізації фразеологічних одиниць помітну роль відіграє трансформація.
Уперше оказіональні зміни не лише в семантиці, а й у структурі та синтаксичному оформленні фразеологічних одиниць, помітив Ш. Баллі, який зазначав, що письменники часто прагнуть оновити стійкі сполучення слів, так само, як
вони поновлюють образи [1, с. 107]. На оказіональне вживання фразеологізмів указував й О. Кунін, стверджуючи, що «…
у разі оказіонального вживання фразеологічних одиниць можлива заміна компонентів, уклинювання слів і перемінних
сполучень, часто ускладнене лексичними та синтаксичними змінами, додавання перемінних компонентів, синтаксична
деформація, часто ускладнена вклинюванням та лексичними змінами» [16, с. 10].
У мовознавчій літературі досі немає єдиного визначення поняття трансформації стійких сполучень слів. На сучасному
етапі дослідження поняття трансформації багато науковців тлумачить як протиставлення «оказіональний – традиційний».
Так, зокрема, Ж. Колоїз пропонує поєднання слів «оказіональний» і «фразеологізм» у термінологічне сполучення, оскільки
«…термін «оказіональний фразеологізм» є більш доречним, ніж «трансформований», «індивідуально-авторський», якими
послуговується переважно стилістика, а оказіональний фразеологізм може розглядатися як такий, що протиставляється
узуальному у системі фразеології» [14, с. 85]. Т. Здіховська трансформацією фразеологізмів називає «зміну семантики загальномовних стійких сполук, майже завжди пов’язану з видозміною компонентного складу фразеологічних одиниць, унаслідок чого виникають протиставлення узуальної форми фразеологізму її оказіональній формі» [7, с. 5] і послуговується
термінами «трансформація» та «модифікація». На думку А. Супрун, «під час оказіональних трансформацій автор завжди
орієнтується на нормативну, загальновживану фразеологічну одиницю, і завдання його полягає в подоланні меж стандартного, традиційного. Це завжди продиктовано умовами контексту, його комунікативним завданням» [22, с. 7].
Багато науковців трансформовані фразеологічні одиниці поділяють на дві основні групи: семантичні й структурносемантичні, але, наприклад, Ж. Колоїз на основі синтаксико-фразеологічного та фраземно-семантичного аналізу способів
фраземної деривації виокремлює чотири, а саме: субституцію, експлікацію, контамінацію, еліптизацію [15, с. 189]. До прийомів семантичної трансформації належать власне семантичні трансформації – зміна семантики фразеологізму в певних
контекстуальних умовах, зміна значення фразеологічної одиниці унаслідок розширення сполучувальних можливостей;
подвійна актуалізація фразеологізмів. На думку О. Молоткова, семантичні перетворення полягають у тому, що «значення фразеологізму тлумачать ширше, або підкреслюють якісь особливі відтінки цього значення, або, врешті, просто одне
значення підмінюють іншим» [17, с. 193]. У цьому визначенні йдеться про явище власне семантичної трансформації, а
подвійну актуалізацію до складу цього типу модифікацій дослідник не зараховує. В. Білоноженко та І. Гнатюк уважають,
що «при розгляді семантичних трансформацій у рівній мірі повинні враховуватись явища і подвійної актуалізації, і власне
семантичної трансформації», оскільки «семантичні трансформації – це зміни традиційної семантики фразеологізму, спричинені його актуалізацією в особливих контекстуальних умовах, внаслідок чого узуальне фразеологічне значення набуває
додаткових відтінків або ж реалізується семантична двоплановість чи то окремих компонентів фразеологічної одиниці, чи
словосполучення в цілому» [2, с. 84].
Мета нашої статті – дослідити семантичну трансформацію фразеологічних одиниць в українській історичній прозі
другої половини ХХ ст.
У творчості письменників другої половини ХХ ст. під час аналізу текстів історичної прози виявлено контекстуально
трансформовані сталі сполуки слів, а саме: оновлення їхньої семантичної структури або плану вираження, що допомагають художникам слова використовувати додаткові можливості усталених фразеологізмів.
Характерне для оказіонального вживання стійких сполучень слів руйнування семантичної стійкості фразеологізмів
полягає в умінні письменників віднайти найтонші смислові відтінки та розширити семантичні можливості як складових
компонентів сталих сполучень слів, так і фразеологізму загалом. І. Гнатюк та В. Білоноженко зазначають: «Власне семантичними слід уважати такі перетворення фразеологізмів, які спричинюють зміну традиційного значення, не порушуючи
при цьому лексико-граматичного складу стійкого словосполучення» [2, с. 84], тобто відбувається оказіональне переосмислення узуального фразеологічного значення або постають нові семантичні та конотативні відтінки. Однак однією з причин
розвитку нових елементів у традиційному значенні фразеологічної одиниці є розвиток «сфери оточення» [3, с. 5], а це означає, що активним конкретизатором модифікацій є ближче чи дальше контекстуальне оточення фразеологізму.
Серед найпоширеніших способів власне семантичної трансформації, як свідчить ілюстративний матеріал, є руйнування традиційної семантичної сполучуваності фразеологічних одиниць, що дає змогу виокремити конкретні види руйнування об’єктних зв’язків, що реалізуються за такими схемами:
1. Жива істота – нежива істота, тобто коли фразеологізми, що нормативно співвідносяться із суб’єктом, автори художніх творів використовують для характеристики об’єкта. Здебільшого в ролі нового адресата виступає:
а) власна назва об’єкта: Не буде Свидригайла – Луцьк складе зброю [10, с. 130], пор. традиційний: складати зброю
«припини збройні дії, переставати воювати» [21, с. 657], який нормативно характеризує суб’єкт – воювати з ким, а не з
чим; Отож для краківського князя вкрай необхідно вбити клин між Угрією і Волинню [13, с. 78], за словником: вбити
клин між ким, кому «роз’єднувати, сварити кого-небудь між собою» [21, с. 53]; А згадай давню історію Риму, бо ж бачу:
вчений єси. Якою була Римська імперія перед Христом? Володаркою світу! [9, с. 151]. Письменник узуальну фразеологічну одиницю володар всесвіту – «людина, людська істота (на відміну від неживої природи або тварин)» [21, с. 122]
у романі «Орда» уживає на позначення Римської імперії, тобто неживого об’єкта;
б) назва конкретного об’єкта: Як пан сміє так мовити! – закричав Чарнецький. – Щоб перед цим гультяйством квіт
народу польського схиляв голову? [6, с. 192], традиційно: схиляти голову «виявляти велику шану до кого-небудь, чогонебудь» [21, с. 702]; Ще мить, і пронизливий зойк сполохав би тишу хоромів, але гадючий погляд засльозених очей став
улесливим, потвора зігнулась у три погибелі [8, с. 423], за словником: «мучити, гнітити» [21, с. 151];
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в) абстрактне поняття: Обоз же, а в куренях голод шкірить зуби, – мовив Залізняк [20, с. 259], за словником: «робити
грізний вигляд» [21, с. 94]; Але поки що тутешнє життя міцно тримало мене в своїх пазурах [19, с. 111], нормативно
фразеологізм тримати в пазурах має значення «ставити кого-небудь у цілковиту залежність; мати над кимось владу»
[21, с. 720].
У наведеному вище ілюстративному матеріалі відбувається руйнування традиційної сполучуваності фразеологічних
одиниць, які нормативно характеризують суб’єкт або пов’язані з цим суб’єктом.
2. Нежива істота – жива істота. В історичних романах другої половини ХХ ст. відомих українських письменників
наявна, щоправда, невелика кількість прикладів, коли автори вживають фразеологізми, що традиційно співвідносяться з
об’єктами неживої природи, щодо людей. Таке руйнування традиційної сполучуваності фразеологічних одиниць спричинене бажанням художників слова посилити експресивність висловлення, його піднесеність: Єдине зухвале жадання має
Нестор-книжник: поставити народ руський на один кон з іними великими народами і просвіщенними… Тако буде!... [11,
с. 59], за словником фразеологізм поставити на кін має значення «ризикувати чим-небудь» [21, с. 688], а у наведеному
вище ілюстративному матеріалі має значення «возвеличити»; Так він пішов за Аракс, а ті розвіяні по світу люди далі
покотилися за вітром, не знати куди, не знати як і навіщо [5, с. 256], за словником має значення «безслідно зникнути,
пропасти» [21, с. 537], а в історичному романі «Роксолана» П. Загребельний конкретизує значення наведеного вище фразеологізму, доповнюючи ряд синонімічними словосполученнями.
У своїх творах П. Загребельний, Ю. Мушкетик, Р. Іваничук, Р. Іванченко часом відновлюють образ усталених сполучень слів, їхню внутрішню форму. Це пов’язане з тим, що внутрішня форма фразеологізмів підпорядкована її цілісному значенню і саме через це допомагає зіставити їх з вільним словосполученням, тобто, коли фразеологічну одиницю
сприймають як звичайне словосполучення, а не стійке сполучення слів. Зокрема, в історичному романі Р. Іванченко «Гнів
Перуна» використано фразеологізм рвати на собі волосся – «впадати у великий відчай, розпач; дуже переживати, побиватися» [21, с. 594], який за допомогою «прийому реалізації семантичної двоплановості» [2, с. 92] і ситуації, що супроводжує висловлення, настроює читача на буквальне сприймання значення того виразу, що обігрується: Це був полон. Жінки
поступово усвідомлювали і ставали немов ошалілі: кричали, рвали на собі волосся, сорочки [11, с. 130]. Ю. Мушкетик у
романі «Гайдамаки» та Р. Іванченко у «Золотих стременах» уживають фразеологізм рвати на собі сорочку (роздирати
на грудях сорочку) «впадати у великий відчай, розпач», який у контексті може сприйматися як вільне словосполучення,
але насправді є фразеологізмом: Як зараз, пам’ятає Максим: прискакав на Січ її чоловік, рвав на собі сорочку, оповідаючи про це. [18, с. 164]; Діяв завжди поспіхом і необачно, а потім каявся, роздирав на грудях сорочку і тупав жилавими
ніжками [13, с. 30]. Отже, буквалізація фразеологічних одиниць надає висловленню емоційно-експресивного забарвлення
й уживається письменниками переважно з метою розкриття внутрішнього стану персонажів.
Різновидом подвійної актуалізації фразеологічних одиниць є семантизація компонентів фразеологізму. Основними
способами семантизації фразеологічних одиниць є: а) використання на фоні фразеологізму його компонентів; б) використання однокореневих з одним із компонентів фразеологічної одиниці слів; в) коментування змісту фразеологічної одиниці; г) конкретизація фразеологізмів. На відміну від реалізації семантичної двоплановості, це подвійна актуалізація тих
стійких сполучень слів, що не мають у мові генетичного прототипу. Оскільки письменники подекуди штучно створюють
контекст, то таке оказіональне вживання уможливлює двопланове сприйняття як окремих компонентів фразеологічних
одиниць, так і виразу загалом. Під час аналізу ілюстративного матеріалу виявлено такі основні способи семантизації фразеологізмів у мовотворчості П. Загребельного, Ю. Мушкетика, Р. Іваничука, Р. Іванченко:
а) використання на фоні фразеологізму його компонентів, тобто, коли певні компоненти фразеологічної одиниці повторюються: Я умиваю руки, умиваю руки! – кричав Свидригайло на гуситського, луцького й олеського посланців, які
стояли перед ним у високому наметі [10, с. 136]; Зігни, зламай горду шию!.. Постав перед собою на коліна!.. Випий з уст
її гордість… До дна!.. До дна… [13, с. 11]; Як то кажеться: на вербній неділі русалки сиділи, сорочок просили… Пан
Смяровський не дожив до вербної неділі [6, с. 408].
Фразеологічний компонент зазвичай повторюється в діалогічному мовленні. Найбільший ефект від цих повторень
досягають тоді, коли в репліці-відповіді цей компонент використовується як слово вільного вжитку: Звідки тепер купцю
товар красний здобути? Нізвідки! А гривни – вони їсти не просять. Нехай лежать! – Їсти вони в тебе не просять. А я
прошу. Мені їсти нема чого. Сорочки на мені нема. Нічим душу християнську прикрити [13, с. 189-190]. Семантизація
компонента їсти зумовлена тим, що один з персонажів історичного роману Р. Іванченко «Золоті стремена» використовує
його в складі фразеологізму їсти не просять «що-небудь комусь не заважає, не завдає турбот» [21, с. 579], а інший – із
сумною іронією сприймає компонент їсти в прямому номінативному значенні.
б) використання однокореневих з одним із компонентів фразеологічної одиниці слів: Всі попередні зими були сирітськими («Сироті не треба кожушини»), плакали дощами, хлипали сльотами, з ними хлипала й душа [20, с. 341]; Ану,
кажи, хто ти, гетьмана не віддамо, ми вже без зброї, та з головами, а без нього безголовими станемо [9, с. 49];
в) коментування змісту фразеологізму. Письменники досягають ефекту двозначності окремих компонентів усталених
сполучень слів, удаючись до різноманітного коментування фразеологічної одиниці: Не піду я і тобі не раджу. Хочеш на
легкий хліб? Романе, не легкий він, в горлі може застряти. Хіба не знаєш для чого дають надвірникам рушниці, на кого
мусиш нагаєм замахуватися?! [18, с. 176]; Бач, уже й зневажив. Та я не ображаюся. Скажи, чого тобі сюди кортить?
Тут воля ходить на припоні, як коза на вигоні… – Зате не голодна, – буркнув Митрофан [20, с. 347];
г) конкретизація фразеологічних одиниць відбувається тоді, коли той чи той компонент може реалізувати своє лексичне значення за допомогою уточнювальних і пояснювальних слів, словосполучень, речень, що перебувають у межах мікроконтексту. В історичній прозі другої половини ХХ ст. такими конкретизаторами здебільшого виступають антоніми або
антонімічне словосполучення до одного з компонентів фразеологізму: Обіцяю, князю, нашим купцям віддати сіль. Пощо
слово своє зламав? Ми свого слова дотримали… [12, с. 102], пор.: дотримати свого слова «виконувати свої обіцянки,
зобов’язання» [21, с. 213]; На мене найшло засліплення. Але мені відкрили очі [5, с. 25], пор.: відкрити очі «показувати,
розказувати усю правду про щось» [21, с. 103].
Аналіз власне семантичних трансформацій, зокрема, руйнування об’єктних зв’язків фразеологічних одиниць, буквалізації значення та обігрування, семантизації окремих компонентів фразеологізмів та використання цих засобів дає змогу
осмислити ці процеси як живий процес мови. Безумовно, основним чинником такого використання в історичній прозі цих
усталених одиниць мови є конкретизація фразеологічного значення, посилення образності та емоційно-експресивного
характеру творів, служить ефективним засобом надання творам елементів комізму, а в деяких випадках й сарказму.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Сфера вживання дієприкметникових конструкцій в англійській мові – це художня, науково-технічна література,
офіційна документація, друковані тексти ЗМІ. За відсутності аналогічних граматичних явищ в українській мові
ускладнюється пошук чітких відповідників англійським дієприкметниковим структурам в українській мові, і цій проблемі бракує обґрунтованої систематизації. У даній роботі виявлені закономірності перекладу українською мовою
англійських дієприкметникових конструкцій за допомогою аналізу їх складових та функціональних особливостей
на основі прикладів. Потрібно чітко усвідомлювати структурні особливості певної конструкції і підбирати лише
функціональні аналоги, які відповідають і базуються на передачі одних і тих самих граматичних значень, і більш
повно передають головну думку речення.
Ключові слова: дієприкметникові конструкції, функціональний підхід, дієприкметниковий зворот, абсолютний
зворот, функціональний аналог.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ДЕЕПРИЧАСТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Сфера употребления деепричастных конструкций в английском языке –это художественная, научно-техническая литература, официальная документация, печатные тексты СМИ. При отсутствии аналогичных грамматических явлений в украинском языке возникает проблема поиска четких соответствий английских синтаксических
деепричастных структур в украинском языке, и этой проблеме не хватает обоснованной систематизации. В данной
работе выявлены закономерности перевода на украинский язык английских деепричастных конструкций с помощью
анализа их компонентов и функциональных особенностей на основе примеров. Нужно учитывать структурные особенности конструкции и подбирать функциональные аналоги, которые соответствуют и основываются на передаче одних и тех же грамматических значений, и наиболее полно передают главную мысль предложения.
Ключевые слова: деепричастные конструкции, функциональный подход, деепричастный оборот, абсолютный
оборот,функциональный аналог.
PECULIARITIES OF TRANSLATING ENGLISH PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS
The participial constructions’ sphere of usage in English covers fiction, scientific technical literature, official documents,
media texts. As the Ukrainian lacks grammar analogues, the problem of search for the proper equivalents of the English syntactical participial structures in Ukrainian is urgent. This problem also needs all-round grounded classification. This work
reveals the rules of rendering the English participial constructions into Ukrainian through analyzing their components and
functional peculiarities found in typical examples. Equivalent search in rendering participial constructions from English into
Ukrainian is quite complicated. We need the profound understanding of the structural peculiarities of the certain structure.
We should look up just for functional equivalents, which really match and render the same grammatical meanings, thoroughly
revealing the main thought of the sentence. Translation of participial constructions should be based on the functional approach, as they don’t have the formal Ukrainian equivalents. To render them properly, you should analyze the whole sentence.
Participial constructions are the secondary extended parts of the sentence with incomplete predication. They have no formal
grammatical connection with the main clause, but are always logically correlated with it, or with one of the main members
of the sentence. Choosing the syntactic means for translating participial constructions, be it coordination, subordination or
separate sentence, you need to consider its stronger or weaker connection with the main clause.
Key words: participial constructions, functional approach, structural peculiarities, formal equivalents, functional equivalents.
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Сфера вживання дієприкметникових конструкцій в англійській мові надзвичайно широка. Це і художня, і науково-технічна література, і офіційна документація, і друковані тексти ЗМІ. Зрозуміло, що за відсутності аналогічних граматичних
явищ в українській мові виникає проблема пошуку чітких відповідників англійським синтаксичним дієприкметниковим
структурам в українській мові. Способи перекладу дієприкметникових конструкцій у різних джерелах є розбіжними, і , на
наш погляд, їм бракує обґрунтованої систематизації.
Аналіз літератури виявляє докладне розкриття проблеми в класичних роботах Н. Б. Арістова[1], Я. Й. Рецкера [6],
А. А. Тихонова [8], В. К. Шпака [9] та ін. Вперше саме Я. Й. Рецкер розглянув основи перекладу дієприкметникових
конструкцій у кандидатській дисертації «Стилістично – граматичне значення абсолютних конструкцій у сучасній англійській мові»(1953), де проголошується функціональний принцип перекладу таких конструкцій як структур без формальних
відповідників в українській мові – отже для їх перекладу потрібний аналіз всього речення. Однак у більшості сучасних
наукових досліджень приділяється недостатньо уваги обґрунтуванню закономірностей перекладу українською мовою дієприкметникових конструкцій. Це зумовлює актуальність теми і спонукає її подальші науково – практичні дослідження.
Метою даної роботи є розгляд та виявлення закономірностей перекладу українською мовою англійських дієприкметникових конструкцій за допомогою аналізу їх складових та функціональних особливостей на основі прикладів.
Дієприкметник є безособовою формою дієслова, в якій не виділяється ні категорія особи, ні категорія числа. Тому дієприкметник самостійно не може виконувати функції присудка. Ця безособова форма дієслова водночас має властивості
дієслова, прикметника і прислівника [4, c. 223]. Він широко використовується в англійській мові, особливо у вигляді конструкцій, на відміну від української мови, що обумовлює труднощі при перекладі.
Англійські дієприкметники відрізняються за формою та характером функцій в реченні, і одна з найважливіших – складової дієприкметникових зворотів. В англійській мові існує три дієприкметникові конструкції: об’єктна дієприкметникова конструкція (the Objective Participle Construction); суб’єктна дієприкметникова конструкція (the Subjective Participle
Construction); незалежна дієприкметникова конструкція (the Absolute Participle Construction) [2, с. 183].
За Т. Р. Левицькою, дієприкметникові синтаксичні комплекси можуть виконувати роль обставини місця, часу, способу
дії, а в процесі подальшого ускладнення структура дієприкметникової конструкції може поширюватися за рахунок інших
членів речення, підрядних речень і навіть інших абсолютних конструкцій [5, c. 178].
Об’єктний предикативний дієприкметниковий зворот – це поєднання іменника в загальному відмінку (або особистого
займенника в об’єктному відмінку) з дієприкметником, що виступає в реченні як єдиний член речення – складне доповнення:
He watched them (the students) working. – Він спостерігав, як вони (студенти) працювали.
В об’єктному дієприкметниковому звороті іменник у загальному відмінку (або особовий займенник в об’єктному відмінку) позначає особу (або предмет), яка виконує дію, позначену дієприкметником. Тому іменник (або займенник) цього
звороту перекладається на українську мову іменником (або займенником) у функції підмета підрядного додаткового речення, а дієприкметник – дієсловом в особистій формі у функції присудка цього речення. Всі речення приєднуються до
головного за допомогою союзу як (іноді що). Таким чином, англійське речення з об’єктним дієприкметниковим зворотом
відповідає українському складнопідрядному реченню: об’єктний дієприкметниковий зворот схожий з об’єктним інфінітивним зворотом [2]. Їх схеми побудови речення повністю співпадають, тільки на місці інфінітива стоїть дієприкметник:
підмет1 – присудок2 – іменник / займенник в об’єктному відмінку3 – дієприкметник 4 – …5 .
Форма дієприкметника I позначає дію як процес, а форма дієприкметника II – результат дії ( інфінітив в такому ж
звороті позначає дію як факт):
Не saw his father smoking. – Він бачив, як його батько курив.
Порівняйте з інфінітивним зворотом:
Не saw his father smoke. – Він бачив, що його батько курить.
Не considered himself engaged to her. – Він вважав, що заручений (вже) з нею.
Об’єктний дієприкметниковий зворот використовується в реченні після дієслів: to hear – чути, to feel – відчувати, to
see – бачити, to watch – спостерігати, дивитися, to notice – зауважити, to find – виявити, to consider – вважати, to like –
подобатися, to dislike – не подобатися та ін.[4, c. 228–229]:
He saw the police struggling with the crowd. – Він бачив, як поліція боролася з натовпом.
Look at a star in the East and you will find it rising upward – Подивіться на зірку на сході, і ви побачите, як (що) вона
піднімається вгору [2, с. 184].
Дієприкметник II позначає не процес, а результат дії, коли ми вживаємо його в об’єктному дієприкметниковому звороті:
He saw all his plans destroyed. – Він бачив, що всі його плани зруйновані.
He heard the unseasoned drawer pulled open. – Він чув, як висунули розсохлий ящик комода.
Об’єктний зворот з дієприкметником II після дієслова to have і рідше після дієслова to get у значенні «мати» вживається для вираження дії, яка виконується не особою, у ролі підрядного речення, а кимось іншим для нього:
I had my books bound. – Я переплів свої книги (хтось переплів їх для мене).
Порівняйте:
I had bound my books. – Я переплів свої книги (переплів сам).
Get your suitcase packed. – Покладіть валізу (накажіть покласти валізу)[2, с. 185].
При перекладі питальна і негативна форми дієслова to have в цьому випадку будуються за допомогою допоміжного
дієслова to do:
Did you have your hair cut? – Ти зробила стрижку?
Where did you have your car repaired? – Де ти відремонтував свою машину?
Форми дієприкметника II використовуються іноді в аналогічному значенні також після дієслів to wish – бажати / to
want – хотіти:
We want / wish it done as fast as possible. – Ми хочемо, щоб це зробили якнайшвидше [4, c. 229].
Суб’єктний дієприкметниковий зворот – це поєднання іменника в загальному відмінку (або займенника в називному
відмінку) у функції підмета з дієприкметником в якості другої частини складеного дієслівного присудка. Службову частину цього присудка становлять дієслова у формі пасивного стану, що приєднуються до дієприкметника:
The teacher (he) was seen coming. – Бачили, як викладач (він) прийшов.
В суб’єктному дієприкметниковому звороті іменник у загальному відмінку (або займенник у називному відмінку)
позначає дійову особу (або предмет), що виконує дію, позначену дієприкметником. Тому іменник (або займенник) цього
звороту перекладається на українську мову іменником (або займенником) у функції підмета підрядного речення, а ді-
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єприкметник – дієсловом в особистій формі у функції присудка. Дієслово у формі пасивного стану (was seen) перекладається неозначено-особовим чи безособовим реченням, яке виконує функцію головного речення в українському складнопідрядному реченні і з’єднується з підрядним реченням союзом як (іноді що). Суб’єктний дієприкметниковий зворот
схожий з суб’єктним інфінітивним зворотом. Різниця між ними полягає в тому, що зворот з дієприкметником виражає дію
в її процесі, розгортанні, а зворот з інфінітивом висловлює факт вчинення дії.
Суб’єктний дієприкметниковий зворот вживається з наступними дієсловами в пасивному стані: to see – бачити, to hear
– чути, to feel – відчувати, to watch – спостерігати, to find – знаходити, виявляти і деякими іншими дієсловами:
An airplane was heard flying over the wood. – Було чутно, як літак летів над лісом [2, с. 186].
Отже, особливість цієї конструкції в тому, що вона не виступає як єдиний член речення: один її компонент – підмет,
інший – частина складеного дієслівного присудка.
В англійській мові, на відміну від української, бувають і такі дієприкметникові звороти, в яких дія, що виражається
дієприкметником, не виявляє прямого зв’язку з підметом даного речення, а має якби свій власний підмет: The sun having
risen, the fog dispersed. Такі звороти називаються незалежними дієприкметниковими конструкціями (The Nominative
Absolute Participle Construction) [1, c. 82].
Як зазначає Шпак В. К.: «Незалежний дієприкметниковий зворот (абсолютна дієприкметникова конструкція), що
складається з іменника у загальному відмінку або займенника в називному і є суб’єктом дії, який не збігається з об’єктом
дії, що виражений особовою формою дієслова, тобто не збігається з підметом, завжди відокремлюється комою і перекладається підрядним реченням з прийменниками оскільки, бо, після того як, коли, якщо і, якщо, причому»:
My colleague being away, I had to take the decision myself. – Оскільки мій колега був відсутній, мені довелося самому
приймати рішення [9, c. 139].
У реченні абсолютний дієприкметниковий зворот виступає у ролі різних обставин. При перекладі незалежного дієприкметникового звороту часто використовується внутрішній або зовнішній поділ речення – поділ одного речення на два
або більше. Коли ця конструкція стоїть перед головним реченням, вона має значення обставини часу, причини або умови.
В українській мові передається відповідним підрядним реченням:
The weather permitting, we shall go to the country. – Якщо погода дозволить, ми поїдемо за місто.
Коли дієприкметниковий зворот стоїть після головного речення, він, як правило, має значення супутньої обставини. В
українській мові передається частиною складносурядного речення, що вводиться за допомогою сполучників а, і, причому,
при цьому або самостійним простим реченням:
He walked carefully, his boots creaking at every step. – Він тихо йшов, чоботи у нього скрипіли при кожному кроці [3,
c. 87–88].
Підмет незалежного дієприкметникового звороту може бути виражений формальним підметом it або there, які не перекладаються:
It being late, we went home. – Так як було пізно, ми пішли додому.
Іноді перед підметом цього звороту може стояти прийменник with, який відноситься до всього звороту. Цей різновид
незалежного дієприкметникового звороту теж слід перекладати самостійним реченням:
More than 20,000 geologists are engaged in studying the geological structure, with the scope of prospecting ever increasing.
– Більш ніж 20 000 геологів зайняті вивченням геологічної структури, причому обсяг розвідувальних робіт безперервно
зростає [8, c. 73].
З точки зору Смирницького О. І. абсолютні звороти в системі англійської мови пов’язані з описовими неповними
реченнями, наприклад: великий будинок, темні вікна. Такі речення являють собою опору для абсолютних конструкцій,
яка також вживається для номінування предмету. Це дає право розглядати абсолютні конструкції як неповні, недорозвинені речення, що входять до складу головного речення. Але не можна повністю ототожнювати «абсолютні конструкції»
з бездієслівними неповними реченнями. Між ними є лише певна схожість: weather permitting – «погода сприятлива» (тут
йдеться про умову, за якої відбудеться наш від’їзд завтра). Логічний зв’язок «абсолютних конструкцій» з називними
реченнями підтверджується можливістю утворення «абсолютних конструкцій» без дієприкметників, з прикметниками,
прислівниками наприклад: Lectures over, we went home; He spoke, his face red; He fought, sword in hand.
Дієприкметникові абсолютні конструкції характерні для книжкового стилю, абсолютні ж не дієприкметникові звороти
вживаються набагато вільніше. Таким чином, хоча конструктивно вони близькі один одному, їх роль у стилістичному
плані абсолютно різна [7, с. 279].
Як ми бачимо, досить значна відмінність мов призводить до труднощів під час перекладу речень. При перекладі дієприкметникових конструкцій з англійської мови важко і часто неможливо підібрати аналоги в українській мові. Тому
потрібно чітко усвідомлювати структурні особливості певної конструкції і підбирати лише функціональні аналоги, які
відповідають і базуються на передачі одних і тих самих граматичних значень, і більш повно передають головну думку
речення. Вибір синтаксичного засобу при перекладі дієприкметникової конструкції зумовлений характером зв’язку з головною частиною речення (сурядне, підрядне чи окреме речення).
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CОЦІОФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕТАРМІНОСИСТЕМИ
СФЕРИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Статтю присвячено аналізу cоціофункціональних аспектів формування та розвитку метатерміносистеми сфери комп’ютерних технологій англійської мови. В статті визначаються соціофункціонально марковані центри формування нових елементів слово- і фразотворчих парадигм лексичних інновацій, що входять до визначеної метатерміносистеми, відбувається розподіл її одиниць за соціофункціональними класами, з’ясовуються соціальні чинники, що
визначають її формування та розвиток.
Ключові слова: лексична інновація, соціофункціональні аспекти, соціофункціонально маркований центр, сфера
комп’ютерних технологій, метатерміносистема.
СОЦИОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТАТЕРМИНОСИСТЕМЫ
СФЕРЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена анализу социофункциональных аспектов формирования и развития метатерминосистемы
сферы компьютерных технология английского языка. В статье определяются социофункционально маркированные
центры формирования новых элементов слово- и фразотворческих парадигм лексических инноваций, которые входят в указанную метатерміносистему, осуществляется распределение ее единиц по социофункциональным классам,
выявляются социальные факторы, которые определяют ее формирование и развитие.
Ключевые слова: лексическая инновация, социофункциональные аспекты, социофункционально маркированный
центр, сфера компьютерных технологий, метатерминосистема.
SOCIOFUNCTIONAL ASPECTS OF FORMING AND DEVELOPMENT OF THE METATERMINOLOGICAL
SYSTEM OF COMPUTER SCIENCE IN THE ENGLISH LANGUAGE
The article is devoted to the analysis of sociofunctional aspects of forming and development of the metaterminological
system of computer science in the English language. The abovementioned system contains not only a great number of words
that denote basic notions of the corresponding extralinguistic sphere but lexical innovations from different spheres of life and
activity of people form the English-speaking communities mediated by the computer cyberspace. Economics and business,
public health service, education, mass-media, social and political, everyday life are among them. Plenty of lexical innovations
appeared in this spheres due to the fact that computers became the medium through which different kinds of activities were
carried out and they as well as new notions required their designation. Lexical units, their morphemes and pseudomorphemes
belonged to the terminological sphere of the computer science became sociofunctionally marked centers of the paradigms of
lexical innovation, elements of new words forming. The most productive of them are compu (from computer), cyber, blog, electronic (e-), digital, web, information (i-). At the same time these lexical innovations became part and parcel of the terminological system of computer science, which appeared to be more and more diversified and embraced more and more subshperes.
Semiotic singularity, that lies in the fact that meanings of such units can be developed according to the unpredicrable vector
and determines their semiotic asymmetry, is the peculiar feature of such units.
Key words: lexical innovation, sociofunctional aspects, sociofunctionally marked center, sphere of the computer science,
metaterminological system.

Розвиток сфери комп’ютерних технологій, виникнення і розповсюдження глобальної мережі Інтернет, інформаційна
революція, спричинена піднесенням нової техногенної сфери, здійснили великий вплив на розвиток словникового складу
англійської мови, сприяли появі великої кількості спеціальних одиниць, що слугують засобами номінації понять і реалій
цієї сфери. На сьогоднішній день окрім термінів на позначення матеріальної бази комп’ютера, спеціалістів, що працюють
із ним, його програмного забезпечення і т.і., терміносистема сфери комп’ютерних термінологій вміщує безліч одиниць на
позначення якісно нових модусів людського буття, опосередкованих існуванням комп’ютерного кіберпростору. У зв’язку з
цим можна із впевненістю говорити про існування метатерміносистеми сфери комп’ютерних технологій англійської мови,
комплексний, полівимірний характер і структурна організація якої відображає сукупність і закономірність зв’язків, що існують між поняттями власне комп’ютерної сфери та інших сфер життя та діяльності в англомовному світі, визначає їх місце
серед понять інших систем знань, що корелюють із нею, дозволяючи з’ясувати особливості їх взаємозв’язку та взаємодії.
Відзначаємо, що метатерміносистеми лише починають досліджуватися в лінвістиці та термінознавстві, що визначається складністю їх концептуальної сутності, змісту й організації, системних взаємозв’язків із іншими сферами людського
знання. Цим і зумовлена актуальність запропонованої наукової розвідки, завданням якої постає визначення соціофункціональних аспектів формування та розвитку метатерміносистеми сфери комп’ютерних технологій англійської мови. Матеріалом статті є лексичні інновації на позначення реалій, об’єктів, понять життя та діяльності людини в англомовному
світі, опосередкованих існуванням комп’ютерного кіберпростору й інтернет-комунікації. З’ясування соціофункціональних
аспектів формування метатерміносистеми сфери комп’ютерних технологій сприяє висвітленню проблем «мова та соціальне середовище», «cоціолінгвальні аспекти формування та функціонування мовних одиниць».
Засобом позначення ключовового поняття сфери комп’ютерних технологій є лексема «computer». Хоча на сьогоднішній замість неї все більше використовуються лексичні одиниці microcomputer / personal computer (PC), що свідчить
про невпинний розвиток і вдосконалення комп’ютерів, зазначена лексема стала центром творення безлічі лексичних одиниць в англійській мові: computer network, computer technician, computer chip, computer age, computerized map, computer
hip, computerate, computenent, computer-savy, computer sickness, computer addiction, computerspeak; computer animation,
computerized education, genetically modified computers, computer crime, computer gap. В скороченій формі слово computer
(compu) є також словотворчим елементом англійської мови, наприклад: compuserve, computalk, compuword. Абревіатура PC
словосполучення «personal computer» є базовою для творення значної кількості інноваційних одиниць у англійській мові:
PC-dom, PC-er, PC game, PC-generation, PC-literate, PC-postage, PC-magazine, PC-TV, PC-server. Вказані приклади свідчать
про багатофункціональність комп’ютера та персонального комп’ютера, їх застосування в різних сферах людського буття:
повсякденному житті, економіці, медицині, навчанні, війсковій справі і т.і. Це факт і визначає появу мовних одиниць на
позначення понять і явищ тієї чи іншої сфери життя та діяльності людини, в яких застосовується комп’ютер. Вказані одиниці вже не можна вважати елементами однієї терміносистеми. Вони стають транстермінами, що вживаються в декількох
терміносистемах англійської мови та належать до метатерміносистеми комп’ютерних технологій.
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Масове розповсюдження комп’ютерів і глобальної мережі Інтернет сприяло виникненню великої кількості лексичних одиниць із словотворчим компонентом cyber (кібер, той, що належить до комп’ютерів, Інтернету, інформаційних технологій), зокрема: cybercommerce, cybershopping, cybercash, cybermoney, cybercurrency, cybermall, cyberplaza, cybershop, cybermall,
cyberplaza, cybershop, cyber-entrepreneur, cyberjournalism, cyberthriller, cyber-inequality, cyberattack, cybersecurity, cyberdefence,
cybersecrecy, cyberweapon, cyberwarfare, cyberaddict, cyberhead, cyberbuff, cybernerd, cyber-citizen. Аналіз семантичного значення вказаних одиниць вказує на те, що сферами їх використання є повсякденне життя, торгівля та бізнес, журналістика, система
охорони. Ці одиниці використовуються також для позначення злочинних дій шахраїв, здійснених через мережу Інтернет.
Цілий ряд лексичних одиниць, закріплених спочатку в терміносистемі комп’ютерних технологій англійської мови, перетворився пізніше в соціофункціонально марковані центри формування нових елементів слово- і фразотворчих парадигм
одиниць мови, що використовуються нині у різних сферах науки та техніки, а також повсякденного життя англомовної
людини. Такими центрами є, в першу чергу, лексичні одиниці electronic, digital, web, blog, наприклад: electronic cash,
electronic cottage, electronic publishing, electronic wallet, electronic tag; digital technology, digital learning, digital disconnect,
born-digital, digital TV, digital radio, digital video, digital audio tape, digital videodisk, digital terrorism, digital media, tradigital,
digital divide, digital warfare, digital age, to be digital, digitalia, digitalisation (digitalization), digiteer, digithead, digitocrat,
digirati; webize, web-browser, web-zine, web-site, web-page, web-based, web-money, web-business, web connectivity, webdeployable information, web diameter, web-panel, web taper; blog book, blogebrity, blogger, blogging, blogoshere, blogspiracy,
blogsploitaition, blogspotting, blogstіtute, blogswarm, blogocrat, blogroll, blogsphere, blogging business, blogland. Хотілося б
відзначити, що в останній час слово digital, як і елементи cyber-, blog- набуває в англійській мові більш вузького значення
«пов’язаний з комп’ютерною мережею «Інтернет» [5, с. 138].
В якості словотворчих і фразотворчих елементів виступають також «псевдоморфеми» е-, i-, що є уламками лексичних
одиниць еletctronic, information [1, с. 6]. Незважаючи на свою «хибність», зазначені морфеми є досить продуктивними елементами словотворення та фразотворення в англійській мові, а одиниці, утворені за їх допомогою, використовуються нині у
різних сферах життя та діяльності представників англомовного світу: e-mail, e-generation, e-book, e-commerce, e-marketing,
e-entrepreneur, entreprenerd, e-cash, e-money, virtual money, e-mall, e-shop, e-partment, e-tailers, e-gold, e-wallet, e-commerce,
e-retail, e-retailer, e-retailing, e-trading, e-cruiter, e-cruitement, e-cabinet, e-minister,e-education, e-learning, e-commerce degree,
e-Science; iPod, iTune, i-biology, i-way (info-way), i-link, i-disk, i- line, i-spot.
Семантичний аналіз деяких із вказаних лексичних одиниць вказує на те, що вони належать одночасно до декількох
терміносистем. Наприклад, новоутворення e-commerce, e-marketing позначають комерційну діяльність шляхом використання Інтернет-ресурсів. Отже, ця одиниця належить, насамперед, до терміносистеми сфери торгівлі та бізнесу. Оскільки
останні ведуться зараз дуже часто через мережу Інтернет, визначені лексеми є також елементом метатерміносистеми сфери комп’ютерних технологій. Це доводить існування взаємозв’яку та взаємодії між поняттями власне комп’ютерної сфери
та інших сфер життя та діяльності людину в англомовному світі.
Подібну тенденцію Ю.Г. Федорова пропонує називати семіотичною сигнулярністю, сутність якої вбачає в тому, що
«значення інноваційних одиниць неокорпусу англійської мови може розвиватися за непрогнозованим вектором та надавати можливість для дослідження їх семіотичної асиметрії» [2, c. 53]. Вважаємо, що семіотична сингуляраторність є, в першу чергу, характеристикою одиниць метатерміносистеми сфери комп’ютерних технологій англійської мови, що включає в
себе та впливає на розвиток її інших підсистем, в тому числі нетермінологічних. Універсальність, широке розповсюдження, використання комп’ютерних технологій у інших сферах життя та діяльності людини й спричинило появу вказаної тенденції. Цей факт і визначає соціофункціональні аспекти формування метатерміносистеми сфери комп’ютерних технологій
англійської мови та соціофункціональні характеристики її інноваційних одиниць на позначення понять і реалій різних
сфер життя та діяльності англомовної людини, опосередкованих використанням комп’ютера та світової мережі Інтернет.
На думку видатного українського неолога Ю.А. Зацного, подібні інновації виникають, насамперед, у сферах економіки,
медицини, освіти, нових мас-медіа, повсякденного життя [1, с. 5]. Вони також позначають реалії соціально-політичного,
етнокультурного життя представників англомовних спільнот [5, с. 34]. Так, наприклад, завдяки появі та широкому розповсюдженню електронної торгівлі в англійській мові з’явилася ціла низка лексичних одиниць на позначення не тільки подібного роду торгівлі (cybercommerce, cybershopping. E-shopping, electronic shopping, electronic commerce, Internet shopping,
d-commerce, m-commerce, t-commerce, v-commerce), але й, так званих, електронних магазинів (cybermall, cyberplaza,
cybershop, E-mall, electronic shop, E-partment, virtual store), електронних грошей (cybercash, cybermoney, cybercurrency,
E-cash, E-money, virtual money). У зв’язку з цим виникають і лексичні одиниці на позначення роздрібної торгівлі (e-retail,
e-retailer, e-retailing), що здійснюється через Інтернет, а також їх скорочені варіанти (e-tail, e-tailing, e-tailer).
Комп’ютерна техніка широко використовується у сфері медицини та охорони здоров’я, що підтверджують наступні
приклади: affective computing − комп’ютерна технологія, що використовує біометричні датчики для виявлення особливостей настрою та емоцій, computer-aided detection (diagnosis) − система виявлення ракових пухлин молочних залоз, фіброзу
печінки і т.і. захворювань за допомогою комп’ютерної техніки, computerized axial tomography − комп’ютерна аксіальна
томографія, computed radiography − радіографія з використанням комп’ютерної техніки.
Засобами йменування поняття «освіта через Інтернет» стають інноваційні одиниці cybereducation, e-education,
teleeducation, webucation, а сам процес навчання позначається нині в англійській мові неологізмом digital learning. Подібний спосіб навчання, що також отримав назву e-learning, стає дедалі популярним у компаніях та фірмах Сполучених
Штатів Америки, які здійснюють підвищення кваліфікації своїх робітників [4, с. 289].
Кіберпростір стає сферою появи та розповсюдження world of «new media» (cвіт «нових медіа»), що отримують назву
blogosphere (блогосфера). Цей світ складається із великої кількості веб-сайтів у вигляді періодичних видань (журналів),
присвячених огляду інформації про політичні, соціальні, культурні події, що відбуваються в англомовних країнах та світі,
різні розваги та хобі. Неологізм blogosphere продовжує інновації, створені на базі лексичної одиниці blog, яка є скороченням слова weblog (blogger, blogging, blogmaster, blogocrat, blogroll, blogsphere, blogging business, blogland). Розповсюдження комп’ютерних технологій дедалі більше впливає на економіку, політику англомовних країн. Так, наприклад, з метою
контролю та розвитку електронної торгівлі в Великій Британії була створена посада e-envoy (електронного представника),
який підпорядковується e-minister (електронному міністру). Впровадження e-cabinet and e-government (електронного кабінету міністрів і електронних урядів) сприяє вдосконаленню політичної системи в країні, уможливлює здійснення політичних операцій у віддаленому режимі [3, с. 124].
Встановлення кореляції між суспільними та лексико-семантичними інноваційними процесами й явищами, що впливають на формування та розвиток метатерміносистеми комп’ютерних технологій англійської мови, виявлення впливу

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

142

конкретних соціальних чинників на її формування, розподіл її одиниць за соціофункціональними класами, з’ясування
характеристик цих одиниць надало можливість визначити соціофункціональні аспекти формування та розвитку цієї метатерміносистеми. Перспективу подальших досліджень вбачаємо в детальному аналізі базових характеристик її метатермінів, вивченні особливостей їх впливу на інші терміносистеми англійської мови.
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ОСОБЛИВОСТІ КОДИФІКАЦІЇ СИНТАКСИЧНИХ ТЕРМІНІВ
В УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИКАХ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
На матеріалі українських граматик кінця ХІХ – початку ХХ ст. розглянуто функціонування синтаксичної термінології, прослідковано становлення сучасних наукових назв. Визначено суттєві поповнення у термінології синтаксису, які закріпились та пройшли етап кодифікації у сучасній українській літературній мові.
Ключові слова: українська мова, синтаксис, термін, граматики.
ОСОБЕННОСТИ КОДИФИКАЦИИ СИНТАКСИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В УКРАИНСКИХ ГРАММАТИКАХ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА
На материале украинских грамматик конца XIX начала ХХ в. рассмотрено функционирования синтаксической
терминологии, прослежено становления современных научных названий. Определены существенные пополнения в
терминологии синтаксиса, которые закрепились и прошли этап кодификации в современном украинском литературном языке.
Ключевые слова: украинский язык, синтаксис, термин, грамматики.
PECULIARITIES OF CODIFICATION OF SYNTACTICAL TERMS IN UKRAINIAN GRAMMARS IN THE END
OF XIX – BEGINNER OF XX CENTURY
Based on the Ukrainian grammars end of XIX – beginner of XX century reviewed the functioning of syntactical terminology followed the formation of modern scientific names. Determined significant replenishment in terminology of syntax that
were fixed and passed the stage of codification in the modern Ukrainian literary language. It was revealed that terminological
base of syntax determined in textbooks the end of XIX beginner of XX century, namely in the works of G. Sherstyuk (1909), V.
Kotsovskyj, І. Ohonovskyj (1912), S. Smal-Stotskyj, F. Gartner (1914), V. Simovych (1919), M. Goretskyj, I. Shalya (1926) and
others. Not all of educational books fixed syntactical terms in a separate linguistic part, but paved the way for the unification
as for the name of part Syntax and its terms. A great number of these terms submits grammar of G Sherstyuk. In the work of
V. Kotsovskyj, I. Ohonovskyj observe the varities of subject and predicate. A characteristic sequential feature of writing’s V.
Simovych is the variation of syntactical terms. Also, scientist paid attention to the research periodа and its types. The book,
written by M. Goretskyj, I. Shalya is of interest from the standpoint of fixing structures of word combinations. Analyzed syntactical terms focused a unity and interpenetration of ideas of scientists throughout Ukraine.
Key words: Ukrainian language, syntax, term, grammars.

Українські граматики, підручники, які з’явились у період 20‑30‑тих років ХХ ст., засвідчили новий етап розвитку української синтаксичної термінології. Адже у цей час на Великій Україні вироблялася наукова термінологія різних галузей
знань. Тому і мовознавчі терміни також були на шляху уніфікації.
Автори навчальних книжок з української мови уважно поставились до фіксації та кодифікації не тільки норм української мови, а й її термінології.
Аналіз та оцінку такої дослідницької роботи здійснив І.Огієнко у праці «Українська граматична термінольоґія. Історичний словник української граматичної термінольоґії з передмовою про історію розвитку її» (1908), де наголошував на
«пекучих і непорушених питаннях». До них вчений відносив правопис та граматичну термінологію, бо ж тут, на думку
І. Огієнка, зв’язок та взаємовплив науки та народу виявлявся у культурному зрості всього українського народу: «Не може
бути гарного, культурного розвою, коли вчені марно тратитимуть свій дорогий час на суперечки про форму. Не може бути
науки, раз на вислів її недостачає термінів» [7, с. 2]. Звідси розуміємо заклик дослідника спрямований на те, що слід творити мовні закони, враховуючи їхню особливість найменування.
Оскільки поняття граматичної термінології надзвичайно широке, ми зупинимося лише на частині мовознавчих спеціальних назв, а саме на синтаксичних термінах.
Синтаксис як розділ мовознавчої науки виділявся у багатьох підручниках і посібниках цього часу. За спостереженнями
дослідниці Н. Москаленко, «у граматичних працях кінця ХІХ ст. подані дуже скупі відомості з синтаксису, а в деяких граматиках немає навіть будь-яких відомостей про синтаксис [5, с. 162]. Що, на думку вченої, пояснювалось тим, що «основну увагу автори приділяли розробці морфології і фонетики, питаннями ж синтаксису вони цікавилися значно менше» [5,
с. 162]. Тому подекуди знаходимо й неоднозначні міркування з приводу характерних можливостей, які приписуються цій
частині граматики, а також часткову різноголосність у трактуванні термінологічних одиниць синтаксису. В українських
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граматиках цьому розділу відводилось, як правило, не першочергове місце, а власне після розділів фонетика та морфологія, оскільки така позиція, на нашу думку, утвердилась традицією, тому припускаємо, що автори не намагались порушувати її, або ж усвідомлювали неповноту опису розділу синтаксис,що й не викликало роздумів над змінами.
Мета дослідження передбачає виявити синтаксичні терміни, вжиті у граматиках цього часу, а також представити їх
можливі класифікаційні групи, що дозволить визначити межу їхньої наукової вичерпності та ступінь їхньої кодифікації
для сучасної синтаксичної термінології.
Об’єктом дослідження послужили граматики кінця ХІХ – початку ХХ ст., а предметом синтаксичні терміни, зафіксовані у них.
На думку О. Медведь, «за період другої половини ХІХ ст. – початок ХХ ст., термінологія вітчизняної граматики поповнилася новими номінаціями внаслідок пізнання граматичної будови української мови» [4, с. 43]. Такі зрушення вже
виявляються у граматиках початку ХХ ст. Помічаємо, що у цей час дискутуються питання стосовно найменування синтаксичних одиниць мови, головних і другорядних членів речення, їхніх структур, типів та ін.
З погляду історичної термінології цікавим є огляд навчальних книжок українських вчених, у яких встановлювалася термінологічна база синтаксису. Це зокрема підручники Г. Шерстюка (1909), В. Коцовського, І. Огоновського (1912),
С. Смаль-Стоцького, Ф. Ґартнера (1914), В. Сімовича (1919), П. Горецького, І. Шаля (1926) та інші.
Зазначимо, що найменування синтаксичного розділу в їхніх граматиках подавалося по-різному. Проте у більшості вчених Г. Шерстюка (1907), В. Коцовського, І. Огоновського (1912) і у С. Смаль‑Стоцького, Ф. Ґартнера цю частину граматики
названо «Складнею», у «Граматиці української мови» В. Сімовича синтаксис описується у розділі «Речення», де аналізується Складня або синтакса, у Є. Тимченка (1918), П. Горецького, І. Шаля (1926) знаходимо – «Синтакса», М. Гладкий
(1924) подає назву розділу – «Синтаксис». Тобто назва розділу не була уніфікованою.
Зазначимо, що розуміння терміна «синтаксис» як науки про речення і його члени мало не однакове обґрунтування.
У перше десятиріччя ХХ ст. тобто у 1906-1910 рр., на думку І. Огієнка, «у нас з’явилось аж чотири граматики, звичайно не однакої вартости, – П. Залозного, А. Кримського, Г. Шерстюка і Є. Тимченка» [6, с. 9].
У «Короткій граматиці української мови» П. Залозного зустрічаємо лише окремі терміни, що характеризують синтаксичну підсистему граматичної термінології: речення (с. 5), підмет (с. 5), присудок (с. 5), головні частини речення (с. 5),
просте речення (с. 5), поясняючі додатки (с. 5), розширене речення (с. 5) [2].
Доповнила розвиток української лінгвістичної термінології граматика Г. Шерстюка. У книзі «Коротка українська граматика для школи» (1907) у розділі «Речення» міститься кілька синтаксичних термінів: речення (с. 5), підмет (с. 5), присудок (с. 5), головні частини речення (с. 5), поясняючі додатки (с. 5), предмет (с. 6), додаток приложний (с. 6), додаток нарічний міста (с. 6), додаток нарічний часу (с. 6), додаток нарічний способу (с. 6), просте речення (с. 6), розширене речення
(с. 6) [9]. Проте його «Українська граматика для школи» (1909) цілком присвячується висвітленню питань, пов’язаних
лише із синтаксисом, тому й цей розділ звично називається «Складня», що й дозволяє піддати його детальному аналізу.
Синтаксичні терміни, які зафіксовані у праці, можна покласифікувати на кілька підгруп: до першої групи належать
назва розділу та основних синтаксичних одиниць мови: складня (с. 7), речення (с. 7), присудок (с. 8), підмет (с. 8), головні
частини речення (с. 9), поясняючий додаток (с. 9), додаток (с. 9), предмет (с. 9), прикметниковий додаток (с. 11), прислівниковий додаток (с. 12), слова поклику (с. 23) – звертання, слова вставлені (с. 23), згода слів (с. 24);
до другої групи відносяться різні типи речень, як за метою висловлювання, так і за структурою: речення коротке (с. 9),
речення поширене (с. 9), другорядні частини речення (с. 13), просте речення (с. 13), стягнене речення (с. 13), речення безпідметове (с. 13), речення твердження (с. 14), перечка (с. 14), перечне речення (с. 15), питайне речення (с. 15), приказове
речення (с. 15), речення бажіння (с. 15), ціле речення (с. 18), речення зложене (с. 27), речення самостійні (с. 28), речення
головні (с. 28), побічні речення (с. 28), рівнорядне речення (с. 29), підрядне речення (с. 29);
третя група характеризує терміни на позначення сполучуваності частин речення:
1) сполучення рівнорядних речень: 1) єднаючи (с. 30), 2) противоставне (с. 30), 3) причинно-наслідкове (с. 30), 4) розділове (с. 30);
2) речення, сполучені підрядно: 1) присудкові речення (с. 32), 2) підметові речення (с. 32), 3) предметові речення (с.
32), 4) прикметникові речення (с. 32), 5) прислівникові речення (с. 32);
3) речення побічні прислівникові: 1) речення місцеві (с. 34), 2) речення часові (с. 34), 3)речення способові (с. 36), 4)
речення порівнюючі (с. 36), 5) речення наслідкові (с. 36), 6) речення причинові (с. 37), 7) речення замірові (с. 37), 8) речення
умовні (с. 39), 9) речення припустові (с. 39).
Також автор приділяє увагу порядку слів у реченні, що називає розставкою слів у реченні (с. 40) і поділяє на порядок
простий (с. 40) ((звичайний або простий порядок (с. 41)) і порядок переставний (с. 40).
Окрему четверту групу охопили розділові знаки (с. 41): кропка або точка (с. 41), запинка (с. 41), знак середній або
кропка з запинкою (с. 41), двокрапка (с. 41), питальник (с. 41), окличник (с. 41), остановка (с. 41), скобки (с. 41), знак сполучення (с. 41), знак наведення (с. 41), протинка (с .57) [10] – тобто сучасна пунктуація.
В «Українській граматиці для школи» Г. Шерстюка представлено синтаксичні терміни, зрозумілі через їх прозорість,
де усвідомлюється відповідність терміна поняттю. З погляду методики викладу матеріалу у підручнику, то вважаємо його
корисним для учнів, оскільки він виконав найважливішу його функцію – поєднав теорію і практику.
«Методична граматика руської мови» (1912) В. Коцовського, І. Огоновського, написана на західноукраїнській території
України, також вміщує розділ синтаксис та складається із п’яти частин. Традиційною для граматик того часу є коротка
інформація про синтаксис, починаючи з перших сторінок граматики: реченє (с. 3), підмет реченя (с. 3), присудок (с. 4),
реченє просте (с. 4).
Проте Четверта часть цієї граматики подає детальний аналіз формально-структурних особливостей речень. Тут знаходимо також і властиві сучасному синтаксису терміни: складня (с. 74), підмет (с. 74), присудок (с. 74), злучка (с. 75),
поясняючі додатки (с. 76), придатки прикметникові (с. 77), придаток іменниковий (с. 77), придаток приіменниковий (с.
78), предмети (с. 78), придатки прислівникові (с. 80) (обставини), імя присудкове (с. 80), присудок зложений (с. 86), зложений підмет (с. 86), зложений предмет (с. 87), зложений придаток прикметниковий (с. 87). Автор виділяє наступні типи
речень: реченє поєдинче (с. 74), пропускове (еліптичне) реченє (с. 76), реченє твердяче (с. 76), реченє заперечаюче (с. 76),
розширене реченє (с. 76), побічне реченє (с. 76), реченє зложене (с. 85), рівнорядні (співпорядкові) реченє (с. 85), підрядні
(підпорядкові) (с. 85), очеркове (периода) (с. 86), реченя стягнені (с. 86), вставлені реченя (с. 87); реченє побічне може
бути: підметове реченє, реченє предметове, реченє придаткове, реченє присудкове (с. 87); відносні реченя (с. 88), висказові
реченя (с. 88), питайні реченя (с. 88), порівнуючі реченя (с. 88), часові реченя (с. 89), причинові реченя (с. 89), наслїдкові ре-
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ченя (с. 89), замірові реченя (с. 89), услівні реченя (с. 90), припускові реченя (с. 90), назив скорроченє (с. 90) – заміна реченя
головного на побічне, пропускові реченя (с. 90) [3].
Синтаксичні терміни, вжиті у граматиках Г. Шерстюка та В. Коцовського, І. Огоновського містять приблизно однакову
кількість: 44–50 термінів.
Головні та другорядні частини речення за Г. Шерстюком у «Короткій українській граматиці для школи» (1907): підмет (с. 5), присудок (с. 5), поясняючі додатки (с. 5), предмет (с. 6), додаток приложний (с. 6), додаток нарічний міста (с.
6), додаток нарічний часу (с. 6), додаток нарічний способу (с. 6) та у частині ІІ «Українська граматика для школи» (1909)
автор продовжує описувати синтаксичні номінації, де доповнює ряд синтаксичних термінів такими як додаток (с. 9), прикметниковий додаток (с. 11), прислівниковий додаток (с. 12).
Вчені В. Коцовський, І. Огоновський також аналізують головні та другорядні частини речення, де до головних належать підмет (с. 74), присудок (с. 74). Зауважимо, що на відміну від граматики Г. Шерстюка тут подано різновиди підмета
та присудка: імя присудкове (с. 80), присудок зложений (с. 86), зложений підмет (с. 86), а також і попри поясняючі додатки
(с. 76), придатки прикметникові (с. 77), придатки прислівникові (с. 80), тут аналізуються придаток іменниковий (с. 77),
придаток приіменниковий (с. 78), предмети (с. 78), зложений придаток прикметниковий (с. 87),зложений предмет (с. 87).
На відміну від попередника вчені виділяють синтаксичну одиницю – (периода) очеркове (с. 86). Підкреслимо, що у «Методичній граматиці руської мови» В. Коцовського, І. Огоновського спостерігаємо аналіз різновидів підмета та присудка.
Неперервність та систематичність у розгляді системи української мови маємо й у «Граматиці української мови» В. Сімовича. «Граматика української мови» (1919р). складається із трьох важливих розділів для української мови, де синтаксичні явища мови висвітлюються у частині «Речення». Як роз’яснював автор структуру граматики: «Не всї части граматики
однаково докладно розібрані. – Бо ж як зауважив В. Сімович, – найважнїще для нас то те, щоб ми навчили ся правильно
вживати значків на звуки, що їх має українська мова, та форм, якими вона розпоряджає.
Через те дві перші частини граматики вийшли куди ширшими, нїж третя – наука про речення. Але й тут, хоч що правда,
коротко зібрано все найважнїще, що треба би знати у практицї.
Ще одна причина, чому дві перші частини вийшли більші, нїж третя. Багацько законів, які відносять ся до складнї,
поміщено в перших частинах, щоб за ними не дуже шукати» [8, с. 4-5]. У цьому розкривається концептуальний підхід до
укладання цієї граматики.
Аналіз синтаксичних термінів розпочинається із частини «Речення», де синтаксисом автор називає й визначає: як іскладати слова, щоб із них виходили зрозумілі речення, то того вчить окрема наука, що так і зветь ся складнею, з-грецька:
синтаксою [8,с. 359]. Зауважимо, що поділ речень у праці здійснюється за їх контекстуальною наповненістю та за формою. За першим типом автор виділяє: оповідні речення (с. 360), запитові речення або питання(с. 360), наказові речення (с.
360), бажальні речення (с. 360), викликові речення (с. 361), притакливе речення (с. 361), заперечне речення (с. 361); та за
формою – просте речення або звичайне (с. 361), зложене речення (с. 362).
Утвердженим традицією типам головних частин речення вчений досліджує та приписує ширші можливості надані
підмету та присудку. Вперше вчений виділив граматичний підмет (с. 370) та логічний підмет (с. 370), також виявлено:
присудок, присудкове імня (с. 367), присудок – прикметник (с. 367), зложений присудок (с. 368), підмет (с. 369) [8].
Характерною послідовною рисою письма В. Сімовича є варіантність термінів, наприклад: складня або синтакса
(с. 359),присудок (с. 363), підмет (с. 363), інші назви на присудок і підмет – вислів та дїяльник, прислівникові додатки
або обставні слова(с. 364), прикметниковий додаток або означення (с. 365), додаткові частини речення або побічні (с.
365), речення голе й поширене (с. 365), голе речення або непоширене (с. 365), справжнїй предмет або властивий (с. 373),
вставні слова або власні (с. 380),стягнене або злите речення (с. 388), примовчані речення або елїптичні (с. 393), лад слів
або звичайний лад (с. 395), рівнорядно-зложене речення або сполука речень (с. 398), нерівнорядно-зложене речення або
спійня речень (с. 399), головне речення або надрядне (с. 399-400), побічне речення або підрядне (с. 399-400), виясняльна або
зясувальна сполука (с. 407), питайні речення або залежні питання (с. 419) [8]. В. Сімович дає пояснення типовості таких
термінів: «Розуміється, що коли мене не задовольняли ні назви у проф. Стоцького, нї цї назви, то я собі придумував иньчі,
думаючи, що під теперішній час я тим іще заколоту не вношу, бо ж у нас час творення ще не завершив ся. Бувало й таке,
що я подавав побіч себе й кілька назв, і це теж не гріх, бо по граматиках иньчих старіщих мов, щасливіщих за нашу, теж
буває по кілька висловів на одну якусь річ» [8,с. 17]. Звідси, розуміємо про очевидність впливу наддніпрянської та західноукраїнської тенденцій, які спричинили до використання синтаксичних дублетів у термінології В. Сімовича.
Автор праці характеризує наступні типи речень за їх сполучуваністю: нерівнорядно-зложене речення або спійня речень
(с. 399) та рівнорядно-зложені речення (сполука речень) (с. 400). За тлумаченням вченого спійня речень – це коли речення,
споєне з одного головного речення й шістьох побічних [8, с. 401]. Поділ рівнорядно-зложених речень схарактеризовано у
граматиці за змістом, де вирішальна роль належить типу сполуки, тобто як саме сполучуються між собою речення. Виділено: єднальна і протиставна сполуки (с. 403), часова сполука (с. 404), причинова сполука (с. 404), наслідкова сполука (с.
404), порівняльна сполука (с. 405), намірова сполука (с. 405), умовна сполука (с. 405), допустова сполука (с. 406), висказова
сполука (с. 406), питайна сполука (с. 407). В аналізі нерівнорядно-зложених речень поділ побічних речень відбувається за
змістом та формою. За змістом виявлено: присудкові речення (с. 409), підметові речення (с. 409), предметові речення (с.
410), прислівникові речення (с. 410), прикметникові речення (с. 410), прислівникові речення (с. 411), місцеві речення (с. 411),
часові речення (с. 412), способові речення (с. 412), чисто-способові речення (с. 412), порівняльні речення (с. 413), наслідкові
речення (с. 414), причинові речення (с. 414), намірові речення (с. 415),мовні речення (с. 415-416), допустові речення (с. 416).
Поділ побічних речень за формою: відносні, питайні, сполучникові речення (с. 418) [8].
Особливого значення вчений надає дослідженню періоди (с. 440). За В. Сімовичем, довге зложене речення, але ж таке,
що в ньому зміст повний і думка закінчена, зветь ся періодою. Автор поділяє періоди за змістом: порівняльна (с. 440),
умовна, допустова (с. 441), часова, причинова, протиставна, відносна (с. 442), наслідкові, питайні, намірові, виясняльні
(с. 443); та формою: одно-, дво-, тро-, чотири- й багаточленові (с. 443-444)
Зустрічаються також у граматиці й інші типи речень, зокрема: безпідметові речення (с. 370), вставні слова (речення)
(с. 380), стягнене речення (с. 387) зложене речення (с. 398), сполучникові речення: а) висказові речення (с. 420); б) речення
«що» (с. 421); речення «щоб» (с. 422); г) речення «як», «коли» (с. 423). Скорочені речення (с. 423) можуть бути скорочені
дїєприкметником і прикметником (с. 424), скорочені дїєприслівником. Останні мають різновиди: часові, причинові, умовні,
наслідкові, допустові, чисто-способові і способові речення(с. 426-427). Також допускає автор скорочення дїєімеником:
намірові, предметові, прикметникові (с. 430-431). Не залишені поза увагою речення висказані коротче (с. 432), згода в
реченні (с. 383) та лад слів у реченні (с. 394). Важливою, на думку вченого, є згода за думкою [8].
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Підґрунтям розвитку лінгвістичної думки та термінології у граматиці В. Сімовича вважаємо, зіставлення авторських
роздумів над мовою та термінологією із його сучасниками, бо ж як писав вчений, більшість граматик він залучив та опрацював при укладанні цієї праці. Додамо, що й українська народна думка є неодмінно цінним фактором, який шліфував
мову, вбирав її ознаки через авторське розуміння, що дає підстави визнати лінгвістичний смак автор, а також той шлях,
яким вчений виробляв українську мову, а з нею заразом й українську термінологію.
У «Граматиці української мови» В. Сімовича зафіксовано схильність до використання термінів дублетів, що підкреслює індивідуальну авторську позицію, яку не вважаємо чимось нищівним, бо час вимагав виробляти та формувати терміноодиниці синтаксису.
У пізнішому часі з’явилась «Українська мова: практично-теоретичний курс: підручник для вищих шкіл» (1926) П.
Горецького, І. Шаля, яка не подає окремого висвітлення розділу синтаксис, тому зустрічаємо не значну кількість синтаксичних термінів. Проте праця становить особливий інтерес з погляду фіксації характеристик наданих словосполученню:
погодження слів (с. 33), погоджені слова (с. 33), керовані слова (с. 33), слова залежні (с. 33), зв’язок залежності (с. 33),
зв’язок прилягання (с. 34), прилежні слова (с. 34), словосполучення (с. 91), речення (с. 92), граматичне словосполучення
(с. 92), присудок (с. 93), присудок зложений (с. 93),підмет або діяльник (подлежащее) (с. 93), інші члени речення (с. 94),
неповні речення (с. 95), безособові речення (с. 95), граматичний підмет (с. 96), присудковий іменник (с. 97), іменник присудковий (с. 97), неповне речення (с. 139) [1].
Опрацьовані граматики дозволяють виокремити цей період як етап наукового переосмислення понять у галузі синтаксису на Україні. Ці праці подають дещо новий погляд на цей розділ мовознавства, оскільки з часом відбулась переоцінка
доробку попередників та унаслідок трансформування їхні ідеї ввійшли у нове русло, яке направлялось у бік вироблення
національної термінології. Підкреслимо, що зафіксовані синтаксичні терміни у цей період складають особливу цінність
для вивчення синтаксису, оскільки увібрали в себе не тільки відбиток часу, а й представляють вироблення термінів на
україномовному ґрунті, і це дає право стверджувати, що попри калькування з інших мов, які могли простежуватись раніше, над виробленням лінгвістичної термінології, зокрема й синтаксичної, ці терміни сфокусували в собі єднання та переплітання ідейності вчених по всій території України.
Розмаїття запропонованих термінів на позначення одиниць синтаксису вражає, бо тут виявляється оригінальний підхід
до класифікації типів та структур речень, де погляди вчених, як бачимо, не завжди збігаються, тим самим розкривається їх впровадження синтаксичної термінології української мови. Проаналізовані терміни характеризуються відносною
стійкістю, системністю та відтворюють результат розвитку мовознавчої науки, шлях становлення сучасної української
синтаксичної термінології.
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ МАС-МЕДІА
Стаття присвячена дослідженню особливостей взаємодії соціальних факторів та лінгвальних засобів в електронному масмедійному дискурсі і зумовлена спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень на поглиблене вивчення різних типів медіа-текстів, їх соціолінгвістичної і комунікативної специфіки та прагматичного спрямування.
Ключові слова: соціальні фактори, лінгвальні засоби, екстралінгвальні засоби, електронний медіa-дискурс, соціолінгвістичний аналіз.
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ МАС-МЕДИА
Стаття посвящена исследованию особенностей взаимодействия социальных факторов и лингвистических
средств в электронном масмедийном дискурсе и обусловлена интересом современных исследователей к изучению
разных типов медиа-текстов, их социолингвистической и комуникативной специфики, а также прагматической
направленности.
Ключевые слова: социальные факторы, лингвистические средства, экстралингвистические средства, электронный медиа-дискурс, социолингвистический анализ.
SOCIOLINGUISTIC PECULIARITIES OF MODERN ELECTRONIC MEDIA
The article deals with the study of social factors and linguistic means correlation in electronic media discourse. It contributes to a number of linguistic investigations of different types of media, their sociolinguistic, communicative and pragmatic
peculiarities. According to most scientists, sociolinguistic study of a text (oral or written) presupposes the analysis of the
language which is used to implement the author’s thoughts and views, linguistic means which help to achieve this purpose, the
addresser, the addressee, the aim and conditions under which the message is sent. This means that stating certain linguistic
peculiarities of the analyzed text is not enough for sociolinguistic analysis. It is important to trace the correlation between
these components and extralinguistic factors. The author emphasizes that one of the main stages of sociolinguistic analysis of
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electronic media is the study of social factors and their impact on linguistic means usage in the analyzed texts. Since language
and speech are linked with the society, they reflect gender, age, religious and ethnic characteristics of the participants of communication, as well as their social status. The research reveals that these factors largely determine the choice of the speaker,
particularly the choice of lexical and syntactic units, intonation patterns and communication strategies. The study proves that
only complex interaction of linguistic and extralinguistic means contributes to effective communication. Due to this interaction the addresser effectively conveys information to the recipient and ensures maximum influence on him.
Key words: social factors, linguistic means, extralinguistic means, electronic media discourse, sociolinguistic analysis.

Розвиток сучасних засобів комунікації став причиною появи нових текстових об’єктів, зокрема електронних текстів, які
функціонують у всесвітній мережі Інтернет. Поява великої кількості таких текстів пояснюється збільшенням кількості наукових, зокрема, лінгвістичних праць, присвячених їхньому вивченню. Дедалі частіше з’являються розвідки, в яких досліджуються поняття і категорії електронних текстів, вивчаються їх когнітивні характеристики, комунікативно-прагматичні властивості тощо. При цьому досить актуальним залишається вивчення соціолінгвістичних особливостей електронного дискурсу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На важливості дослідження впливу соціального середовища на функціонування мови в комунікативних ситуаціях та аналізу особливостей його відображення в системі мови наголошують
В. Д. Бондалєтов [2, с. 15], А.Г. Ніколенко [9, с. 16], К.С. Серажим [11, с. 6], О.Д. Швейцер [16, с. 481]. Представники західних лінгвістичних традицій вказують на необхідність здійснення соціолінгвістичного аналізу мови масмедійного дискурсу на макро- та мікро-рівнях. Особливість функціонування мови на макро-рівні полягає у її взаємодії із суспільством
в цілому, із багатомовним середовищем, а також у поясненні причини мовних норм та мотивації. Мікро-рівень дає змогу
вченим дослідити лінгвістичні особливості міжособистісної взаємодії, причини існування соціальних та регіональних діалектів, а також їх вплив на літературні стандарти мови у мас-медіа [17, c. 10; 18, c. 17].
Науковці виділяють низку соціальних факторів, які перебувають у тісному взаємозв’язку і є складним соціолінгвістичним утворенням. При цьому різні аспекти функціонування суспільства дозволяють виділити наступні чинники соціального впливу на мову: соціально-демографічний, соціокультурний та власне соціальний. Серед них вчені називають
наступні фактори: вік, стать, етнічна приналежність, професія, соціальний статус, віросповідання. Найвпливовішими з
цих факторів є соціальний статус та професія [2, c. 14; 4, c. 24; 16, c. 481].
Метою дослідження є встановлення специфіки взаємодії соціальних факторів та лінгвальних засобів для реалізації
прагматичного спрямування текстів сучасних електронних засобів масової інформації.
Виклад основного матеріалу. Зважаючи на те, що вибір лінгвальних засобів значною мірою залежить від врахування
рольових взаємин учасників спілкування, їх статусу та рівня освіти, результати соціолінгвістичних досліджень підтверджують необхідність передбачення цих показників у цільовій аудиторії сучасних мас-медіа [6, c. 73; 4, c. 5]. При цьому
беручи до уваги те, що аудиторія засобів масової інформації (далі ЗМІ) є неоднорідною та масовою, зазначені соціальні
фактори можуть враховуватись лише частково.
Вагомим фактором для адресанта є й соціальний статус адресата. Саме від нього залежить вибір лінгвальних засобів
під час спілкування. Так, недоречне використання певних лексем у повідомленнях, адресованих людям із низьким соціальним статусом може спровокувати звинувачення адресанта у дискримінації та відсутності культури. Для ЗМІ це має особливе значення, оскільки необережність висловлювань може бути причиною судових позовів та вимагання компенсацій
за завдання моральної шкоди [4, c. 4].
Науковці також зауважують, що на лексичному мовному рівні простежується наближення мови ЗМІ до мови людей із
середнім, а іноді навіть і з низьким соціальним статусом, яка характеризується частим вживанням діалектизмів, сленгу та
жаргонізмів. Середній прошарок населення спілкується мовою як засобом єдності цієї соціальної групи. Вживання літературної мови трактується як намагання виділитись та виокремитись від групи. Це, у свою чергу, стає причиною зниження
частотності вживання літературної мови, якою, зазвичай, користуються люди із високим соціальним статусом [9, с. 58; 7,
с. 207]. Необхідно також відзначити, що між рівнем культурного розвитку та соціальним статусом особистості не завжди
існує прямий зв’язок.
Аналізуючи соціолінгвістичну специфіку масової комунікації С. І. Трєскова виділяє три групи проблем. До першої групи вона відносить питання, пов’язані із вивченням лінгвістичної специфіки мови та особливостей стилю ЗМІ. Друга група
проблем охоплює аналіз співвідношення лінгвістичних та соціальних факторів, спрямованих на встановлення механізму
мовної варіативності та характеру соціальної обумовленості модифікацій різних рівнів мови. У третій групі питань перед
дослідником постає завдання власне соціологічного вивчення меж функціонування мови в конкретній мовній ситуації та
визначення реального включення аудиторії ЗМІ в процес масової комунікації [13, c. 138].
Соціолінгвістичні особливості ЗМІ залежать від типу передачі інформації. Так, С. В. Демченко виділяє дві концептуальні моделі масової комунікації. Трансмісійна модель вказує на те, що масова комунікація є, перш за все, процесом
передачі інформації від адресанта до адресата. Досить часто він спрямований в одному напрямку. Основою символічного
типу моделі є уявлення про масову комунікацію як про акт спілкування, певний обмін значеннями-символами відправника
повідомлення та реципієнта. Таким чином, масова комунікація набуває діалогічного характеру [3, с. 194].
Основним принципом виміру в соціолінгвістиці ЗМІ науковці вважають принцип комплексного багаторівневого співвідношення множинних лінгвальних засобів та соціальних факторів. Цей принцип використовується для аналізу лінгвістичної варіативності з погляду синхронії та діахронії. При цьому враховується прояв цієї варіативності у різних типах
медіа-текстів та в різних умовах взаємодії суспільства та мас-медіа. Зазначений принцип ґрунтується на теоретичній концепції залежності мови від різнорівневих екстралінгвальних факторів [14, с. 39; 1, с. 26; 5, с. 52].
Два основні параметри текстів ЗМІ виокремлює Ю. Узунова: змістовно-адресний та функціонально-формальний, для
якого основою є функціонально-комунікативна типологія текстів [15, c. 24]. Поряд із наведеними параметрами необхідно
зазначити діалогізацію тексту, що сприяє впливу на аудиторію в умовах дистанційного спілкування. Ця тенденція проявляється у використанні специфічних семіотичних прийомів та мовних засобів (лексичних, стилістичних, інтонаційних
тощо), які моделюють або передбачають реакцію аудиторії. До таких засобів можна віднести пряме звертання, звертаннявигуки, риторичні запитання, експресивну інтонацію, ритм та жести. Завданням цих прийомів діалогізації мови текстів
ЗМІ є персоніфікація спілкування та створення ефекту особистісної орієнтації в мас-медіа [5, c. 45; 10, c. 46].
Досліджуючи соціолінгвістичні особливості масової комунікації, С. І. Трєскова виділяє три рівні соціолінгвістичного
аналізу: лінгвістичний, комунікативний, інформаційно-змістовий [13, c. 16]. Перший рівень (лінгвістичний), на її думку,
містить власне мовний матеріал, вибір і організація якого зумовлені, з одного боку, інформаційно-змістовим, а з іншого –
комунікативним рівнем, тобто самою ситуацією і умовами спілкування.
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Соціолінгвістичний вимір будь-якого тексту (усного чи письмового) більшість науковців формулює як аналіз того,
якою мовою, за допомогою яких мовних засобів, хто, кому, з якою метою та за яких умов повідомляє [5, c. 46; 12, c. 99; 14,
c. 75]. Це означає, що для соціолінгвістичного аналізу недостатньо констатації певних мовних особливостей досліджуваного тексту, а важливо простежити співвідношення між цими компонентами та екстралінгвальними факторами. Саме
такими є інформаційно-змістові та комунікативні параметри, до яких доречно віднести тематику, компоненти і умови
спілкування, тобто ті ознаки, які, не будучи явищами лінгвістичними, так чи інакше впливають на вибір і організацію
мовних засобів.
Відбір лінгвістичних, комунікативних та змістово-інформаційних параметрів у медіа-текстах здійснюється з використанням двох стратегій: інтенсивної та екстенсивної. Основною метою інтенсивної стратегії є виявлення соціально значущих лінгвальних засобів із чіткими ознаками соціальної диференціації. Уточнити стереотипи співвідношення лінгвальних
засобів та соціальних факторів, а також виявити характер цих співвідношень допомагає екстенсивна стратегія [1, с. 19].
Слід звернути увагу і на те, що на професійну діяльність журналістів значно впливають регіональні та соціальні діалекти. Людина як представник певного географічного регіону може належати до кількох соціальних груп одночасно. Це
стає причиною інтерференції кількох соціальних ролей, а отже і видозміни особливостей мовлення. Вплив регіональних та
соціальних діалектів є досить помітним у діяльності регіональних та загальнонаціональних ЗМІ. У мовленні журналістів
регіональних мас-медіа простежується вживання діалектизмів та інтонацій, що характерні для цього регіону. У загальнонаціональних ЗМІ журналісти, зазвичай, дотримуються літературної мови [17, c. 168].
Дослідження англомовного масмедійного дискурсу свідчить про те, що на сьогодні з’являються ЗМІ, які використовують мову соціальних меншин. Так, досить поширеним явищем є використання в англійській і американській телевізійній
рекламі не лише локальних, але й іншомовних акцентів. За твердженням носіїв мови, використання акценту як соціолінгвістичної особливості телереклами обумовлене насамперед необхідністю спрямування впливу рекламного повідомлення
на певні соціальні групи адресатів. Таке вживання розраховане насамперед на іноземців (мексиканців, іспанців, індусів),
які проживають на території США та Великої Британії. З погляду мовознавчих дисциплін інтенсивне використання мов
етнічних меншин у сфері ЗМІ дає змогу науковцям проводити дослідження у галузях перекладознавства, когнітивної
лінгвістики та теорії тексту [18, c. 83].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Викладене свідчить, що одним із основних етапів соціолінгвістичного аналізу текстів електронних ЗМІ є вивчення соціальних факторів та їх вплив на реалізацію лінгвальних засобів
у досліджуваних текстах. Оскільки мова і мовлення нерозривно пов’язані з суспільством, вони відображають ґендерні,
вікові, релігійні та етнічні особливості учасників комунікації, а також їх соціальний статус. Наведений аналіз свідчить про
те, що всі ці фактори значною мірою визначають вибір мовцем лексичних і синтаксичних одиниць, інтонаційних моделей
та стратегій спілкування. При цьому саме комплексна взаємодія лінгвальних і позалінгвальних засобів сприяє створенню
високого ступеня звертання відправника інформації до реципієнта і здійснення на нього максимального впливу.
Отримані результати можуть сприяти подальшому поглибленому вивченню соціолінгвістичних особливостей текстів
сучасних засобів масової інформації.
Література:

1. Безменова Н. А. Роль языка в средствах массовой коммуникации / Н. А. Безменова, Л. Г. Лузина. – М. : ПИК ВИНИТИ,
1986. – 253 с.
2. Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика / В. Д. Бондалетов. – М. : Просвещение, 1987. – 160 с.
3. Демченко С. В. Масовокомунікаційна діяльність в сучасній Україні (теоретичний аспект) / С. В. Демченко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – Вип. 51. –
С. 194–196.
4. Засурский Я. Н. Социологический аспект журналистской науки / Я. Н. Засурский // Вестник Московского университета.
Серия 10. Журналистика. – М., 2006. – №1. – С. 3–6.
5. Зильберт Б.А. Социопсихолингвистическое исследование текстов радио, телевидения, газеты / Б. А. Зильберт. – Саратов :
Изд-во Саратовск. ун‑та, 1986. – 210 с.
6. Колесниченко А. В. Что говорят и чего не договаривают рейтинги? / А. В. Колесниченко // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2006. – № 4. – С. 65–81.
7. Конюхова Л. Основні тенденції в лексиці сучасних ЗМІ: позитивні та негативні моменти / Л. Конюхова // Пам’ять століть.
– 2004. – № 3–4. – С. 206–209.
8. Михальченко В. Ю. Язык и культура: социолингвистический аспект / В. Ю. Михальченко // Вопросы филологии. – 2004. –
№ 2. – С. 89–92.
9. Ніколенко А. Г. Соціальні аспекти мовлення / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. – 256 с.
10. Потапова М. Д. От профессионального журналиста к профессиональному коммуникатору / М. Д. Потапова // Вестник
Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2006. – № 3. – С. 34–51.
11. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.01.08 / К. С. Серажим. – К., 2003. – 19 с.
12. Страшнов С. Массовое медиаобразование и участие в нем журналистов-практиков / С. Страшнов / Вестник Воронежского
государственного университета – 2007. – Вып. 3–4. – С. 98–100.
13. Трескова С. И. Социолингвистические проблемы массовой коммуникации / С.И. Трескова. – М. : Наука, 1989. – 152 с.
14. Туманян Э. Г. Язык и массовая коммуникация: Социолингвистические исследовании / Э. Г. Туманян. – М. : Наука, 1984.
– 277 с.
15. Узунова Ю. Роль СМИ в формировании языковой культуры общества / Ю. Узунова // ALMA MATER : Вестник высшей
школы. – 2006. – № 3. – С. 23–25.
16. Швейцер А. Д. Социолингвистика / А. Д. Швейцер // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. –
С. 481–482.
17. McKay S. L. Sociolinguistics and Language Teaching / S. L. McKay, N. H. Hornberger. – New York : Cambridge University Press,
1996. – 437 p.
18. Trudgill P. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society / P. Trudgill. – Harmondsworth : Pelican Books, 1983. – 187 p.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

148
З. З. Коржак,

УДК 811.161.2’371

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ У НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ
Стаття присвячена можливостям вираження раціональної експресивності засобами номінативних речень. Виділення основних типів експресивних схем синтаксичних одиниць базується на класифікації самих видів експресивності
Раціональна експресивність розглядається як така властивість мовної одиниці, яка позбавлена будь-яких емоційнооцінних елементів, проте не втрачає своєї виражальної (інтенсифікованої, образної, зображальної) здатності.
Ключові слова: номінативне речення, раціональна експресивність, виражальна здатність, експресивна схема.
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИВНОСТИ В НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
Статья посвящена возможностям выражения рациональной экспрессивности средствами номинативных предложений. Выделение основных типов экспрессивных схем синтаксических единиц базируется на классификации
самых видов экспрессивности. Рациональная экспрессивность рассматривается как свойство языковой единицы,
лишена каких-либо эмоционально-оценочных элементов, однако не теряет своей выразительной (интенсифицированной, образной, изобразительной) способности.
Ключевые слова: номинативное предложение, рациональная экспрессивность, выразительная способность,
экспрессивная схема.
MEANS OF EXPRESSION OF THE RATIONAL EXPRESSIVENESS IN NOMINATIVE SENTENCES
The article is dedicated to the opportunities of the rational expression by means of nominative sentences. The allocation
of the main types of expressive syntax schemes units is based on the classification of the most expressive species. Based on the
fact that expressiveness is the integrated category, which includes (or may include) a complex of concepts such as emotion,
evaluativity, conciseness, intensity, imagery and stylistic importance that are integral elements and serve for depicting
statement for its maximum impact on the recipient. That’s why we can talk about the selection of types based on the presence/
absence of these components. Rational expressiveness regarded as a property of linguistic unit, which is devoid of any
emotional evaluation elements, but does not lose its expressive (intensified, imagery, figurative) capacity. It is rightly to use,
in this sense, the term proposed by T. Khazaherov who offers the circuits responsible for transferring rational (intellectual)
expression to call the «foregrounding schemes» (FSh). But FSh have relatively few opportunities to gain the expressiveness,
that’s why in the art subcodes they act in combination with other schemes. A typical scheme in which rational expressiveness is
implementedand represented by the noun (or its equivalent) in the nominative case. These designs convey a material objective
opinion, which contains only one idea. The expressive ability.
Key words: nominative sentence, rational expressivity, the expressive ability, expressive scheme.

Мета. Враховуючи проблематику граматичної стилістики, де недостатньо дослідженою залишається синтаксична стилістика або стилістичний синтаксис, і те, що основна увага в цьому напрямі приділяється експресивності синтаксичних утворень,
у даній статті здійснюється аналіз можливостей вираження раціональної експресивності засобами номінативних речень.
Актуальність обраної теми дослідження зумовлена підвищеною увагою сучасної лінгвістики до вивчення системнофункціональної природи мовлення та прагмалінгвістичного аспекту речення. На матеріалі української мови висловлювання з експресивним чинником (способи вираження, ситуація виголошення та категорія оцінки) аналізувалися тільки частково у працях окремих дослідників. В українському мовознавстві експресивні висловлювання досі ще не були об’єктом
спеціального аналізу, і це дає можливість комплексно представити структурні та семантичні особливості цих конструкцій
в українській мові, а також прагматичну значущість таких висловлювань у процесі спілкування.
Об’єктом дослідження в даній статті обрано номінативні речення сучасної української літературної мови, які розглядаються як односкладні одиниці, що стверджують буття предмета, явища, особи, з головним членом, репрезентованим
іменником (або субстантивованою частиною мови) у називному відмінку.
Виділення основних типів експресивних схем синтаксичних одиниць базується на класифікації самих видів експресивності. М. М. Кожина виділяє три основних види експресивності: раціональну (як підвид – раціонально-оцінну), емоційну
(залежно від конотованих елементів, що входять / не входять до її структури, вона може поділятися на власне емоційну та
емоційно-оцінну), функціональну [1, с. 16]. Виходячи з того, що експресивність – категорія інтегральна, яка включає (або
може включати) у себе комплекс таких понять, як емоційність, оцінність, виразність, інтенсивність, образність та стилістичну маркованість, що одночасно є складовими елементами та слугують для увиразнення висловлювання з метою його
максимального впливу на реципієнта, можна говорити про виділення її типів на основі наявності / відсутності цих складових елементів. Раціональна експресивність розглядається як така властивість мовної одиниці, яка позбавлена будь-яких
емоційно-оцінних елементів, проте не втрачає своєї виражальної (інтенсифікованої, образної, зображальної) здатності.
Цілком слушно у цьому сенсі скористатися терміном, запропонованим Т. Г. Хазагеровим, який пропонує схеми, відповідальні за передачу раціональної (інтелектуальної) експресії, називати «схемами висування» (ВСх). ВСх займають
домінуюче положення в системі експресивних засобів у тому аспекті, що вони сприяють посиленню виразності, а всі
інші (емоційні, оцінні) схеми зазвичай тільки вписуються (або нашаровуються) у них. Але ВСх порівняно небагаті на
можливості посилення виражальності, тому в ХК (художній субкод) вони виступають, як правило, у сполученні з іншими
схемами. У зв’язку з основною функцією, яку виконують схеми, Т. Г. Хазагеров пропонує ВСх характеризувати як засіб
посилення виразності, а всі інші – як засіб посилення зображальності [2, с. 66].
Erac (N1) 1
Типова схема, в якій реалізується раціональна експресивність, репрезентується іменником (або його еквівалентом) у
називному відмінку. Прообраз таких речень – факт дійсності, існування предмета як потенційного діяча або об’єкта дії,
сфери дії тощо. Ці конструкції передають такий об’єктивний матеріал думки, в якому міститься лише одне уявлення. Факт
дійсності у них називається і констатується, але відсутній його опис, розкриття його особливостей. Ознаки явища розкриваються іншими, зазвичай наступними реченнями: Заносить снігом Росію на півроку. Сумно. Туман. Їдемо в туманній
сніжній пустелі (О. Довженко).
Такі речення не лише дають уявлення про предмет, явище, особу, а й передусім забезпечують основний прагматичний
ефект – створення у сприйнятті мовців узагальненого образу актуалізованого в мовленнєвому процесі об’єкта. Таким
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чином реалізується раціональна експресивність, закладена в конструкціях: Вечір. Падає напруго сонце. Обрій ошкірений
наколовся на шпичаки дальніх сосон. Спокій. Понад узгір’ям гроз легіт – щойно зведе крильми і застигне. Пам’яттю
вражений, пригадую: Темінь. Вишні під місяцем Дрібно тремтять. Свічка розкошлана, а троянди пуклі серця б’ють на
сполох. Осінь. Пожовк виноград і не дозрівши. На веранді – бджола, Сонце і вітер (В. Стус).
Виявом раціональної експресивності є здатність номінативних непоширених речень до репрезентації факту дійсності
узагальнено, без акцентації на конкретних і специфічних рисах цього факту: Сіро, одноманітно. Ліси (А. Тесленко). У
такому випадку уже не мовець, а сам реципієнт виділяє необхідні для ідентифікації й осмислення елементи реалії, конкретизує її самостійно, адже «нерозчленовані висловлення такого типу задумані як глобальна вказівка на існування будьчого» [3, с. 130].
Семантично така модель представлена буттєвими непоширеними номінативними реченнями, які повідомляють про:
1) буттєвий стан природи, який не пов’язаний із поняттям про особу. Головний член у таких реченнях виражений
абстрактним іменником, семантика якого позбавлена емоційних та оцінних компонентів. Наприклад: Полудне. Весняне
сонце продирається крізь хмари й огріває табір (Б. Лепкий). Це своєрідне нерозчленоване відображення мовцем фрагменту дійсності, який є актуальний у момент повідомлення: Горить село. Зима. Відчиняються двері. Вибігає напівгола, боса
дівчина зі страшним криком з хати і біжить вулицею на поле (О. Довженко);
2) буття предметів чи осіб: Хати, клуні, хліви. Тихо. Вигін. Волость стоїть (А. Тесленко); Коні... Кобили... Стригуни... Лошата... Тут без батога нема людей (Остап Вишня). Речення цієї семантичної групи характеризуються підкресленою суб’єктивністю та позбавлені емоційно-оцінних елементів.
Поширені номінативні речення характеризуються високим потенціалом у вираженні раціональної експресивності. Це
зумовлено можливостями семантики компонентів, які поширюють головний член. Особливість вираження раціональної
експресивності в таких випадках полягає у тому, що лексичне значення як головного компонента (іменника або його еквівалента), так і його поширювачів позбавлене емоційно-оцінних елементів.
Erac (Аdj N1)
Головний компонент більшості номінативних конструкцій поширюється препозитивним означенням на основі субординативного безприйменникового зв’язку. Такі схеми здебільшого репрезентують буттєві речення, які актуалізують сприйняті мовцем безпосередньо або уявні реалії дійсності. Залежно від характеру цього сприйняття можна виділити такі типи
поширених номінативних конструкцій:
1. Номінативні речення, які актуалізують враження мовця про статичну дійсність. При цьому слід зазначити, що поняття «статичної дійсності» – відносне, оскільки пов’язане передусім із моментом сприйняття (або уявлення) реалії самим
мовцем: Вона оглянулась. Нікого. Тихо. Ясна ніч. Навколо бур’яни і печища убогі (О. Довженко).
Момент сприйняття (уявлення) може трактуватися широко – у значенні загальної інтегральної номінації, яка поєднує
в собі кілька уявних елементів, виділюваних у процесі сприйняття повідомлення реципієнтом: Коли вона загинула, то він
був переконаний, що щось змушує згинатися його. Наче навколо шкіри утворився ще один шар тугої оболонки. Надмірні
дні (Т. Прохасько). Такі речення нерідко вживаються для посилення образності і мають високий експресивний потенціал:
Гарячий день. Гудуть джмелі і бджоли на золотій акації густій (М. Рильський); Минали дні, минали ночі в загравах пожеж. Минуло літо. Мокра осінь. Розбухли холодні болота у дрібних дощах (О. Довженко).
Речення аналізованої схеми можуть бути своєрідним засобом фіксації руху, перебігу подій у певний момент. Така фіксація робить об’єкт статичним, вихопленим, виокремленим із загальної динаміки. Це пов’язано з особливістю сприймання
навколишнього світу психікою людини, а саме коли мовець не може або не встигає встановити зв’язок між образами, що
постають у свідомості або сприймаються безпосередньо: Такої сміливості від хохлів він не сподівався. Видимий бунт.
Батурин з Мазепою у змові (Б. Лепкий).
2. Номінативні речення, які зображують дійсність у динаміці, репрезентують окремий етап у розгортанні події, її зафіксований момент: Село палає. Горлиця каже, що це його рідне село. Він ніби просить не підкачати. Побачу чи не побачу
батьків. Обстріл. Короткий бій (О. Довженко).
Такі речення можуть виражати згадку про щось суттєве або побічне, але таке, що впливає (вплинуло, мусило б уплинути) на перебіг подій: Мазепа прохав Кочубея, щоб він зараз, завтра вранці, відвідав його в Бахмачі. Важне діло (Б. Лепкий). Про перебіг подій читач дізнається із подальшого повідомлення, однак саме номінативне речення-згадка актуалізує
зацікавленість реципієнта: Старшинські круги. Любов Хведорівна переходила в гадках не тільки генеральних, а й полкових
старшин, пригадуючи собі, коли хто з них і якого добра або зла зазнав від гетьмана Мазепи (Б. Лепкий); Пахуча кава…
Здалеку питає: Чи не бажаєш чашечку налити? Стара кав’ярня добре пам’ятає Своїх гостей – простих і знаменитих
(В. Крищенко).
Динамічні номінативні речення створюють не лише зорову, а й звукову образність, тому їх експресивний потенціал
значно вищий, ніж у реченнях «статичних»: Музика й потрясаючі діалоги чи монологи. Світове звучання (О. Довженко).
Таким чином, номінативні утворення як спосіб лаконічного відтворення думки стають облігаторним компонентом багатьох прозових і поетичних художніх текстів. Номінативні речення виявляють можливості передавати окремі розрізнені
спостереження, миттєві враження; номінувати поняття, предмети, явища; їм властива вербалізована образність – категорійна ознака, яка виділяє їх серед інших лінгвістичних одиниць, що формують образне світобачення синтаксичними
засобами мови.
Перспективи дослідження. Проведене дослідження дозволяє сформувати методику вивчення можливостей вираження раціональної експресивності засобами номінативних конструкцій. На синтаксичному рівні експресивність є функціональною здатністю синтаксичних конструкцій посилювати прагматичну і власне граматичну інформацію, що міститься у
висловлюванні або в його окремих компонентах. Синтаксична експресивність є абстрактнішою порівняно з лексичною
експресивністю, але обидва ці різновиди становлять єдину семантичну категорію. Експресивність у сфері прагматики,
семантики мовленнєвої одиниці є тим чинником, що свідчить про зацікавленість мовця у підсиленні впливової сили висловлювання.
1

Прийняті позначення: Erac – раціональна експресивність, N1 – називний відмінок іменника, Аdj – узгоджене означення.
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ЕКФРАСІС В АНГЛОМОВНОМУ КРЕАТИВНОМУ ДИСКУРСІ:
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПАРАМЕТР
У статті екфрасис досліджується як транстекстуальний засіб, ланка креативної комунікації, що створює
ефект візуалізації, активізує процес інтерпретації та перетворює читача на співавтора художнього дискурсу.
Ключові слова: екфрасис, креативний дискурс, візуалізація, співавтор.
Экфрасис В англоязычном креативном дискурсе: Лингвокультурологический ПАРАМЕТР
В статье екфрасис исследуется как транстекстуальный способ, звено креативной коммуникации, создающий
эффект визуализации, активизирующий процесс интерпретации и превращающий читателя на соавтора художественного дискурса.
Ключевые слова: экфрасис, креативный дискурс, визуализация, соавтор.
EKFRASIS in English creative discourse: linguistic and cultural OPTION
The article examines ekphrasis as a transtextual means of creative communication, link that has the effect of visualization
and intensification of the process of interpretation, transforming the reader to co-author of the artistic discourse. Writers
refer to vivid descriptions of the visual arts, to intensify their works, as Homer famously used 130 lines to describe a chronicle
decorated on the shield of Achilles in Homer’s Iliad book 18 more than 2500 years ago. Ekphrasis, being one of the most
ancient forms of artistic discourse, is a unique language of cross-cultural communication, which is based on the interaction
between the two modes of thought – imaginative and verbal. Ekphrasis is the representation in language of a work of art. It
acts as an organizing principle in poetry and fiction, making explicit the connection between art, storytelling, and life. The
leading ekphrastiс function is visualization. Ekphrasis is first of all, «a dialogue of the Arts», switching between the artifact
and its verbal description. The author in creating his discourse mimics the technique of the artist: verbally transforms the
content forming details, making strokes and puts accents. He wants to reproduce in the reader’s mind not only the object but
also the mood of the era in which it was created. Verbalized artifact begins not only to create a visual image in the mind of the
reader, but to a greater extent represents the author’s attitude to the era, events and objects.
Key words: ekphrasis, creative discourse, visualization, co-author.

Актуалізація терміна «екфрасіс» в ХХІ ст., з одного боку, перенесла увагу дослідників з художнього твору на текст, з іншого боку, значно розширила обсяг поняття і сферу його застосування, витіснивши інші терміни. У сучасній науці досить
робіт, звернених до проблеми екфрасіса, проте до цих пір дослідникам не вдалося прийти до єдності у визначенні терміна,
не окреслені ясно і межі поняття. Тому звернення до дослідження екфрасіса в англомовному креативному дискурсі представляється нам досить актуальним.
Екфрасіс (др. – грец. ἔκφρασις від ἐκφράζω – висловлюю, виражаю) – словесний опис предметів твору образотворчого
мистецтва чи архітектури в літературному тексті. Традиція екфрасіса сягає своїм корінням далеко в греко-римську риторику і античну літературу. Зазвичай як класичний приклад наводиться опис щита Ахілла в ХVIII пісні «Іліади» Гомера, де в
120 з лишком рядках описується, що буде зображено на щиті, коли його викує Гефест.
У вузькому розумінні екфрасіс це словесне відтворення творів образотворчого мистецтва. У широкому розумінні екфрасіс це вербальна репрезентація візуальної репрезентації [1, c. 299] – словесне представлення візуальної образності.
У зв’язку з активною розробкою поняття екфрасіса в сучасному літературознавстві та культурології спостерігається розширення (у багатьох випадках експериментальне) значення терміна від вербальної репрезентації твору візуальних мистецтв до будь-якого художнього тексту, складеним в невербальній семіотичній системі, включаючи музичну. Клаус Клювер
вводить систему німецьких термінопозначень для різновидів екфрасісів: твори образотворчого мистецтва – Bildgedicht,
музики – Musikgedicht, архітектури – Architekturgedicht [2, с. 187].
У сучасній лінгвістичній науці немає єдиного визначення поняття екфрасіс і, відповідно, єдиного підходу до вивчення
специфіки цього явища.
Метою статті є дослідження лінгвістичної природи екфрасіса в англомовному креативному дискурсі. Завдання:
1) уточнити поняття «екфрасіс»; 2) встановити основні підходи до визначення терміну «екфрасис»; 3) розглянути мовностилістичні засоби, що є сигналами екфрасису в англомовному креативному дискурсі.
Нами встановлено, що в науці існують різні підходи до визначення поняття «екфрасіс»: 1) фігура мовлення;
2) сакральный зразок; 3) вербальна репрезентація візуальної репрезентації; 4) літературна інтерпретація візуального
мистецтва; 5) стилістична фігура чи словесна емблема; 6) прийом; 7) імітація артефакту, оживлення статичної картини; 8) особливий поетичний модус, 9) текстовий живопис; 10) тип тексту; 11) жанр; 12) гра; 13) види текстів, що використовують екфрастичний опис: екфрастичні вправи, екфрастичний пасаж, екфрастичний уривок і екфрастичний збірник;
екфрастичний переклад як художній вид креативності сучасної людини [див. 1; 2; 3].
Екфрасис – це унікальна мова міжкультурної комунікації, одна з найбільш давніх форм художньої дискурсії, яка заснована на взаємодії двох модусів мислення – образного та вербального. Провідна функція екфрасису – візуалізація [3,
с. 103–104]. Екфрасіс, як конструкція, складається з двох компонентів – вербального та візуального. Безпосередньо вираженим у тексті є вербальний компонент, його візуальна частина є імпліцитною. Для інтерпретації креативних текстів
та декодування повідомлення автора важливу роль відіграє процес встановлення і визначення артефакту, що описується
автором в тексті. Реалізація даного завдання залежить від фонових знань читача, здатності зрозуміти і впізнати витвір
мистецтва, що лежить в основі, і вже з урахуванням даного знання провести процес декодування, який буде представляти
собою багатоваріантну інтерпретацію креативного художнього дискурсу.
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Розглянемо співвідношення вербального та візуального компонентів, а також різні мовностилістичні прийоми, що
впливають на відтворення візуального образу в свідомості читача, на прикладі п’єси О. Уайльда «The Ideal Husband» («Ідеальний чоловік»). У діалозі творів живопису та скульптури створюються екфрастичні (візуальні) портрети персонажів.
О. Уайльд вводить своїх героїв через грайливі посилання на арт-об’єкти і естетичні стереотипи. У портретах персонажів
взаємодіють два стилі: строгий, серйозний класицизм і легкий, грайливий рококо.
Перший персонаж, з яким знайомить читача автор, це леді Чілтерн. Тип суворої класичної («грецької») краси (a woman
of grave Greek beauty), леді Чилтерн відповідає античному канону і імпліцитно порівнюється з грецькими статуями:
The octagon room at Sir Robert Chiltern’s house in Grosvenor Square.
[The room is brilliantly lighted and full of guests. At the top of the staircase stands LADY CHILTERN, a woman of grave Greek
beauty, about twenty-seven years of age. She receives the guests as they come up. Over the well of the staircase hangs a great
chandelier with wax lights, which illumine a large eighteenth-century French tapestry – representing the Triumph of Love, from a
design by Boucher – that is stretched on the staircase wall. On the right is the entrance to the music-room. The sound of a string
quartet is faintly heard. The entrance on the left leads to other reception rooms] (Wilde).
Леді Чілтерн високоморальна і доброчесна, у неї строгі принципи, серйозність і правильність складають основу її сутності. Навіть у коханні леді Чілтерн раціональна: вона точно знає, за що любить свого чоловіка Роберта, за які якості перед
ним схиляється. У ході розвитку дії п’єси образ леді Чілтерн виявляє свою двоїстість. Її любов до чоловіка позбавляється
від ідеалістичних уявлень і не зникає після його викриття. Таким чином, з одного боку, внутрішній світ леді Чілтерн знаходиться в гармонії з її зовнішністю (що відповідає культу гармонії духу і тіла, що процвітає в епоху античності). З іншого
боку, в леді Чілтерн виявляється частка ірраціонального, що пов’язано з її любов’ю до чоловіка, яка виявилася сильнішою
її переконань.
Перша поява леді Чілтерн в сильній позиції – початку п’єси – не випадково супроводжується згадкою про гобелен
за малюнком французького художника стилю рококо Франсуа Буше «Тріумф Любові» (лінгвістичним сигналом є онім
Boucher в парцеляції – representing the Triumph of Love, from a design by Boucher (що зображає «Торжество любові» за
малюнками Буше). Франсуа Буше – французький живописець, гравер, декоратор, «перший живописець короля», один з
найяскравіших майстрів стилю рококо, законодавець всіх видів мистецтва Франції початку XVIII століття.
Серед робіт Буше картини різної тематики – це і природа, і портрети, і жанрові замальовки, так як і картини на біблейські і міфологічні сюжети. Згадка вигаданого гобелена XVIII століття є алюзією на відому картину Франсуа Буше «Тріумф
Венери», на якій зображена антична богиня любові, що з’єднує імпліцитний (грецька статуя) і експліцитний (полотно
Ф. Буше) екфрасіси в портреті леді Чілтерн. Екфрасіс картини на міфологічний сюжет не тільки асоціативно бере участь
у портретній характеристиці літературного персонажа, а й висловлює основну ідею (концепт) п’єси – перемогу любові.
На відміну від леді Чілтерн, образ якої поєднує в собі риси класицизму і рококо, місіс Марчмонт і леді Безілдон автор наділив тільки рокальними характеристиками. О. Уайльд називає їх «дуже гарненькими» (two very pretty women), «з
вишуканою тендітністю» (of exquisite fragility), «з тонкою чарівністю» (a delicate charm). Афектація (манерність) стилю
поведінки (affectation of manner), гра словами і грайливість в спілкуванні з іншими персонажами притаманні місіс Марчмонт і леді Безілдон. Екфрастичне порівняння з картинами Жана Антуана Ватто (хоча без їх називання) і припущення, що
художник із задоволенням написав би їх портрети, на це вказує часова форма дієслова to love (would have loved), завершує
портретну характеристику, підкреслюючи штучність персонажів, адже твори митця сповнені гри, масок і театральності:
MRS. MARCHMONT and LADY BASILDON, two very pretty women, are seated together on a Louis Seize sofa. They are types
of exquisite fragility. Their affectation of manner has a delicate charm. Watteau would have loved to paint them (Wilde).
Лорд Кавершем, батько лорда Горінга, представляє інший стиль поведінки і тип характеру, що виражено в його портреті: [Enter LORD CAVERSHAM, an old gentleman of seventy, wearing the riband and star of the Garter. A fine Whig type. Rather
like a portrait by Lawrence] (Wilde).
О. Уайльд порівнює його з портретом пензля Томаса Лоуренса (лінгвістичними сигналами є порівняння like a portrait
(як на портреті), онім Lawrence у парцеляції Rather like a portrait by Lawrence (як на портреті Томаса Лоуренса), англійського живописця, відомого аристократичними парадними портретами державних діячів. Всі вони відрізняються офіційністю:
обличчя зображених людей урочисті і серйозні, на їх парадному одязі безліч відзнак.
Лорд Кавершем є втіленням суворості: він позбавлений пристрастей, прагматично дивиться на життя, любить порядок,
раціональність і правильність у всьому. Він, здається, позбавлений всякої сентиментальності, суворий у своїх оцінках як
окремих людей, так і суспільства і завжди керується аргументами розуму. Він рішуче виступає проти крайнощів свого
сина-франта та постійно закликає його одружитися, зробити кар’єру, позуючи сера Роберта, як модель для наслідування.
Кавершем є фігурою старомодною на відміну від сина, який освоює мистецтво сучасного життя.
Мальовничим є портрет Мейбл Чілтерн, сестри Роберта Чілтерн: a perfect example of the English type of prettiness (досконалий зразок англійської жіночої краси), the apple-blossom type (як цвітіння яблуні). У створенні її портрета О. Уайльд
використовує художні засоби виразності (прислівник really, порівняння like the mouth of a child; like a Tanagra statuette;
епітети fascinating, astonishing, оксюморон tyranny of youth; метафора astonishing courage of innocence; полісиндетон):
[MABEL CHILTERN is a perfect example of the English type of prettiness, the apple-blossom type. She has all the fragrance
and freedom of a flower. There is ripple after ripple of sunlight in her hair, and the little mouth, with its parted lips, is expectant, like
the mouth of a child. She has the fascinating tyranny of youth, and the astonishing courage of innocence. To sane people she is not
reminiscent of any work of art. But she is really like a Tanagra statuette, and would be rather annoyed if she were told so] (Wilde).
Експліцитне порівняння Мейбл з Танагрською статуеткою – тендітним і витонченим витвором архаїчного грецького
пластичного мистецтва – протиставляється імпліцитному порівняно леді Чилтерн з грецькою класикою як зрілим етапом
розвитку мистецтва. Мейбл більш жива, відчутна, справжня, ніж більшість представників світського суспільства. На користь цієї ідеї говорить спроба автора впливати на різні почуття (синестезія): читач не тільки бачить блиск її волосся, але і
відчуває пахощі. В образі Мейбл О. Уайльду вдається передати саму ніжність, красу і юність. У характері героїні присутня
грайливість рокального стилю, яка не переходить у удаваність: вона завжди максимально щира. На відміну від леді Чилтерн, Мейбл керується в житті почуттями, а не розумом. Її, як і леді Чилтерн, можна назвати втіленням любові, але любові
легшою, вільною і життєрадісною.
За контрастом з невинністю і безпосередністю Мейбл дається портретна характеристика розважливої хижачки місіс
Чівлі. Місіс Чівлі – єдиний персонаж, безпосередньо названий A work of art (витвором мистецтва) через її штучність,
яка посилюється еклектикою but showing the influence of too many schools (слідами впливу занадто багатьох шкіл). На ній
занадто багато косметики (номінативне речення Lips very thin and highly-coloured) і прикрас (diamonds), які, здається, по-
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кликані замаскувати її справжню сутність, але насправді її виявляють. Обличчя нагадує трагічну або комічну маску (тонка
червона лінія губ на блідому обличчі; рум’яна, що акцентують блідість шкіри (Rouge accentuates the natural paleness of her
complexion, a line of scarlet on a pallid face), волосся кольору кіноварі (Venetian red hair – венеціанське червоне волосся).
Сірі неспокійні, стурбовано рухливі очі, що свідчать про нечисту совість (Gray-green eyes that move restlessly). Штучність і підступність підкреслюється діамантами, сукнею світло-лілового кольору, геліотроп (тропічна рослина, що містить
отруйні речовини; лінгвістичними сигналами є метонімія She is in heliotrope), порівняння з орхідеєю (like an orchid), декоративною оранжерейною квіткою, номінативні речення Lips very thin and highly-coloured, a line of scarlet on a pallid face.
Venetian red hair, aquiline nose, and long throat:
[Enter LADY MARKBY and MRS. CHEVELEY. LADY MARKBY is a pleasant, kindly, popular woman, with gray hair à la
marquise and good lace. MRS. CHEVELEY, who accompanies her, is tall and rather slight. Lips very thin and highly-coloured, a
line of scarlet on a pallid face. Venetian red hair, aquiline nose, and long throat. Rouge accentuates the natural paleness of her
complexion. Gray-green eyes that move restlessly. She is in heliotrope, with diamonds. She looks rather like an orchid, and makes
great demands on one’s curiosity. In all her movements she is extremely graceful. A work of art, on the whole, but showing the
influence of too many schools] (Wilde).
Характеристика сера Роберта Чилтерн поєднує опис і міркування про зовнішність і характер. Суперечливість характеру і поведінки персонажа (публічна кар’єра і нервовий темперамент) відбивається на його обличчі і інтерпретується
автором як протиріччя в душевному житті:
[SIR ROBERT CHILTERN enters. A man of forty, but looking somewhat younger. Clean-shaven, with finely-cut features, darkhaired and dark-eyed. A personality of mark. Not popular – few personalities are. But intensely admired by the few, and deeply
respected by the many. The note of his manner is that of perfect distinction, with a slight touch of pride. One feels that he is
conscious of the success he has made in life. A nervous temperament, with a tired look. The firmly-chiselled mouth and chin contrast
strikingly with the romantic expression in the deep-set eyes. The variance is suggestive of an almost complete separation of passion
and intellect, as though thought and emotion were each isolated in its own sphere through some violence of will-power. There is
nervousness in the nostrils, and in the pale, thin, pointed hands. It would be inaccurate to call him picturesque. Picturesqueness
cannot survive the House of Commons. But Vandyck would have liked to have painted his head] (Wilde).
Завершуючи опис зовнішності героя і зазначаючи, що у нього своєрідна зовнішність, О. Уайльд обіграє поняття Picturesqueness (мальовничість), надаючи йому багатозначності: «It would be inaccurate to call him picturesque.
Picturesqueness cannot survive the House of Commons. But Vandyck would have liked to have painted his head». Лінгвістичним
сигналом іронічної гри є морфемний повтор-підхват picturesque, Picturesqueness; гіпербола, яка базується на персоніфікації cannot survive the House of Commons.
Роберт переживає внутрішній конфлікт: боротьба між обов’язком (політична діяльність) і почуттям (любов до дружини). Для порівняння О. Уайльд вибирає твори фламандського художника XVII ст. Антоніса Ван Дейка, відомого портретами англійського короля Карла I, якого стратили під час англійської буржуазної революції. Порівняння Роберта Чилтерн
з портретом роботи Ван Дейка може іронічно натякати на хиткість політичної кар’єри героя. Схожість виявляється і в
тонких рисах обличчя (finely-cut features), нервових ніздрях (There is nervousness in the nostrils), блідих витончених руках
(the pale, thin, pointed hands). У характері Роберта раціональність поєднується з імпульсивністю, холодний розрахунок – з
гарячою любов’ю до дружини. Його емоції і розум знаходилися в різних сферах і не стикалися, поки обставини не змусили
їх прийти в зіткнення. У підсумку Роберт робить вибір на користь любові.
Лорд Горинг – персонаж, особливо близький авторові і присутній у всіх його комедіях. Хоча лорд Горинг приділяє велику увагу своєму зовнішньому вигляду, в експозиції він позначений двома позбавленими всякої мальовничості штрихами
– expressionless face (абсолютно позбавлене виразу обличчя) і a flawless dandy (бездоганний денді):
[Enter LORD GORING. Thirty-four, but always says he is younger. A well-bred, expressionless face. He is clever, but would not
like to be thought so. A flawless dandy, he would be annoyed if he were considered romantic. He plays with life, and is on perfectly
good terms with the world. He is fond of being misunderstood. It gives him a post of vantage] (Wilde).
Це єдиний з основних персонажів, що не порівнюється ні з яким твором мистецтва. Він занадто невловимий і парадоксальний (He is clever, but would not like to be thought so) для статичних картин або статуй, його стихія – мистецтво слова,
але і воно має підкреслено ігровий характер (метафори He plays with life, and is on perfectly good terms with the world), виявляючи риси рококо. Багато в чому завдяки лорду Горінгу стає можливим щасливий фінал п’єси.
У ремарці до третьої дії, яка відбувається в бібліотеці його власного будинку, приділяється особлива увага зовнішньому
вигляду лорда Горінга, завжди одягненого за останньою модою (іменник Fashion написано з великої літери для привернення уваги), більш того зазначається, що він сам її створює і тим самим піднімається над нею (безособовий займенник one в
реченні One sees that he stands in immediate relation to modern life, makes it indeed, and so masters it вказує, що всі без винятку
помічають його модний стиль) і він є єдиним добре одягненим філософом (гіпербола He is the first well-dressed philosopher
in the history of thought задає іронічний тон). Опис його зовнішності нагадує створений ним самим витвір мистецтва:
[Enter LORD GORING in evening dress with a buttonhole. He is wearing a silk hat and Inverness cape. White-gloved, he
carries a Louis Seize cane. His are all the delicate fopperies of Fashion. One sees that he stands in immediate relation to modern
life, makes it indeed, and so masters it. He is the first well-dressed philosopher in the history of thought] (Wilde).
Тут же дається виразний опис його слуги – дворецького Фіппса – метафора He is a mask with a manner (маска з бездоганними манерами), гіперболи, засновані на іронії He represents the dominance of form (втілення панування форми) і гіпербола Of
his intellectual or emotional life, history knows nothing (історії про його розумове та емоційне життя нічого не відомо). У його
характеристиці використовується непрямий (імпліцитний) екфрасіс монументальної скульптури, що зображає міфологічного
персонажа; лінгвістичним сигналом є літота: The Sphinx is not so incommunicable (Сфінкс більш говіркий і товариський, ніж він).
Наступний уривок є, безумовно, екфрастичним портретом:
The Library in Lord Goring’s house. An Adam room. On the right is the door leading into the hall. On the left, the door of the
smoking-room. A pair of folding doors at the back open into the drawing-room. The fire is lit. Phipps, the butler, is arranging some
newspapers on the writing-table. The distinction of Phipps is his impassivity. He has been termed by enthusiasts the Ideal Butler.
The Sphinx is not so incommunicable. He is a mask with a manner. Of his intellectual or emotional life, history knows nothing. He
represents the dominance of form (Wilde).
Висновки. У комедії О. Уайльд парадоксально перевертає традиційні уявлення про серйозність і легковажність. Твори
візуальних мистецтв (і навіть їх відсутність) допомагають О. Уайльду створити живописні портрети персонажів, натякнути на головну ідею твору і висловити естетичну позицію.
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Автор при створенні свого креативного дискурсу наслідує техніку художника: вербально трансформує змістоутворюючі деталі, вносить штрихи і розставляє акценти. Вербалізований артефакт починає не тільки створювати візуальний образ
у свідомості читача, але більшою мірою репрезентувати ставлення автора до епохи, подій і об’єктів. Відсутність однієї з
них призведе до втрати комунікації між автором, читачем і артефактом. Для більш міцної ініціації діалогу служить візуальний образ, відтворюваний різними лінгвістичними засобами на всіх рівнях тексту (фонетичному, лексичному, граматичному). Даний образ виступає в якості певної підказки для читача, в якому напрямку повинні проходити процеси інтерпретації
та декодування тексту, що робить його медіатором.
Таким чином, ми визначаємо екфрасіс як: транстекстуальний (інтертекстуальний) засіб, невід’ємна ланка креативної
комунікації, що створює ефект візуалізації (кольорової ілюзії присутності реального/фіктивного твору мистецтва), активізує процес інтерпретації художнього тексту за рахунок особливих, додаткових когнітивних й емоціональних зусиль з боку
читача, наділеного багатою уявою, та перетворює його на вдумливого, споглядального спостерігача візуального образу,
співавтора/творця художнього твору. У контексті сучасної культури, що розвивається в рамках інтермедіальності, екфрасіс дозволяє авторам не тільки знайти нову форму вираження своєї думки, а й оживити перед читачем діалог часів, зняти
просторові межі, тим самим надає читачеві можливість не тільки прочитати текст, а й «побачити» його. Перспективним
вбачається дослідження функцій екфрасіса в англомовному креативному дискурсі.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОЧУТТІВ У ЯПОНСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена фразеології, а саме аналізу класифікацій фразеогогічних одиниць, що позначають почуття
людини. Значна увага приділяться класифікації йодзідзюкуґо. Метою дослідження є визначення культурних особливостей через порівняння класифікацій фразеологізмів.
Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, йодзідзюкуґо, почуття людини, культурні особливості, класифікація фразеологічних одиниць.
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЧУВСТВА
В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена фразеологии, а именно анализу классификации фразеологических единиц, обозначающих
чувства человека. Значительное внимание предоставлено ёдзидзюкуго. Целью исследования является определение
культурных особенностей через сравнение классификаций фразеологизмов.
Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, ёдзидзюкуго, чувства человека, культурные особенности, классификация фразеологических единиц.
CLASSIFICATION PACULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS, MEANING HUMAN FEELINGS, IN
JAPANESE LANGUAGE
The article is devoted to phraseology, namely the analysis of phraseological units’ classification, denoting human feelings. The special attention is given to yojijukugo (phraseological compounds, consisting of 4 hieroglyphs), denoting human
feelings. The aim of the research is to reveal cultural peculiarities and world-view peculiarities of the Japanese through the
comparison of usual phraseological units’ classification and yojijukugo’s classification. The research into the phraseological units, denoting human feelings is the best way to reveal such cultural peculiarities, as feelings are the inalienable part
of mental and emotional life of the people, their psychological stability and social realization. Each feeling has its unique
characteristics. The base of all feelings is a social component because social interaction or social connections are the most
reliable source of the positive or negative feelings. Thus, different nations feel different about something, as their feelings’
traditions had been formed according to the different historical events.
As far as jojijukugo came into the Japanese language from China, it would be reasonable to compare this part of Japanese
phraseology with the rest of Japanese phraseological units. And the first step that needs to be taken for this aim is to do some
research into the classifications of these phraseological units.
Key words: phraseology, phraseological unit, yojijukugo, human feelings, cultural peculiarities, phraseological units’
classification.

Почуття людини та їх вираження завжди цікавили людство. Що ж до дослідження вираження почуттів у певного народу, то одним із таких способів є аналіз мовних засобів, оскільки мова – це засіб вивчення самої країни та її культури.
Мова – найбільший скарб народу. Він формується та змінюється віками [1, с. 13]. Однак в ньому лишаються думки та мрії
народу, його досвід, вираження яких сконцентроване саме у афоризмах, прислів’ях та приказках [1 с. 14].
Таким чином, можна судити, що фразеологічні одиниці будь-якої з мов є одним з найголовніщих джерел пізнання культури та мудрості нації, яка містить широкий спектр свідчень про історію, традиції, ідеали, мрії та надії.
Почуття ж – невід’ємна частина ментального та емоційного життя кожної людини, її психологічної стабільності та
соціальної реалізації. Усі почуття базуються на соціальному компоненті, оскільки соціальна взаємодія або ж соціальні
зв’язки є найнадійнішим джерелом позитивних або негативних емоцій.
© Н. С. Костевич, 2015
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Численні психологи класифікували емоції людини на різні категорії. Рання філософія розуму стверджувала, що почуття діляться на дві категорії: «задоволення» та «біль» [3, с. 86]. З того часу було проведено багато досліджень.
 Джеймс Ґросс та Роберт Левенсон виділили 10 основних емоцій.
 Павлов І. П. об’єднав емоції у 5 основних класів.
 Додонов Б. І. – у 10 основних класів.
 Пол Екман виділив 6 базових емоцій (1972), а пізніше доповнив список, і він почав складати 10 емоцій (1990).
 Роберт Плутчик створив знамените «Колесо емоцій» (1980).
 Перротс запропонував свою трьохярусну класифікацію емоцій (2001) [2, с. 95].
Усі ці класифікації дали змогу вивести класифікацію фразеологізмів, котрі позначають почуття людини.
1. Фразеологізми на позначення моральних почуттів:
1.1. Фразеологізми, що позначають позитивні почуття та настрій:
• Щастя (最高に幸せで (Saikoo ni shiawase de) – На сьомому небі від щастя; 鬼の首でも取ったような (Oni no kubi
de mo totta yoona) – Не тямлячи себе від щастя);
• Задоволення (目の薬 (Me no kusuri) – Бальзам на душу; 白日夢 (Hakujitsu yume) – Сон наяву);
• Радість (天にも昇る心地である (Ten ni mo noboru kokochi de aru) – Як в раю; 一生に一度の楽しいひととき (Issho
ni ichido no tanoshii hitotoki) – Найкращий час в житті);
• Любов (可愛い子には旅させよ(Kawaii ko ni wa tabi saseyo) – Діти люби, а за прутину держи; 似た者夫婦 (Nita mono
fuufu) – Чоловік і жінка – одна спілка);
• Кохання (恋に上下の隔てなし (Koi ni jooge no hedate nashi) – Хоч у курені, аби до серця мені; 恋に上下の隔てなし
(Koi ni jooge no hedate nashi) – Перед коханням всі рівні);
• Дружба (「ご用とあれば」たとえ火の中、水の中 («Go-yoo to areba» tatoe hi no naka, mizu no naka) – За друга – у
вогонь і воду!);
• Честь (武士は食わねど高楊枝 (Bushi wa kuwanedo taka-yooji) – За честь голова гине).
1.2. Фразеологізми, що позначають негативні почуття та настрій:
• Злість (ひどく冠である (Hidoku kammuri de aru) – Злий як голодний вовк; けんか腰で (Kenka koshi de) – Метати
громи та блискавки);
• Роздратування (逆鱗に触れる (Gekirin ni fureru) – Як червона хустка для бика; 木目に逆らって (Kime ni sakaratte)
– Проти шерсті);
• Знервування (針の莚に坐る (Hari no mushiro ni suwaru) – Сидіти мов на голках; 岡に上がった河童 (Oka ni agatta
kappa) – Сидіти, наче в сливах);
• Страх (自分の影に脅える (Jibun no kage ni obieru) – Власної тіні боятися; 血の凍る思いをする (Chi no koru omoi
wo suru) – Кров у жилах стине);
• Сум (喉を詰まらせること (Nodo wo tsumaraseru koto) – Клубок в горлі; 辛酸を嘗める (Shinsan wo nameru) – Киснути,
як кваша);
• Знущання (傷む上に塩を塗る (Itamu ue-ni shio wo nuru) – Сипати сіль на рану; 深く傷つける (Fukaku kizu tsukeru)
– Плюнути в душу);
• Нещастя (弱り目に祟り目 (Yowari me ni tatari me) – Біда біду тягне; 泣き面に蜂 (Nakitsura ni hachi) – За сльозами
світа (білого) не бачити);
• Заздрість (隣の花は赤い (Tonari no hana wa akai) – У чужу жінку чорт кладе ложку меду; 目は胃袋より大きい (Me
wa ibukuro yori ookii) – Завидющі очі);
• Зніяковілість (穴があったら入りたい (Ana ga attara hairitai) – Не знати на яку ступити; 赤くなる(Akaku naru) –
Аж кров кинулася до обличчя/в лице).
2. Фразеологізми на позначення гностичних почуттів:
2.1. Фразеологізми, що позначають інтелектуальні почуття (一を聞いて十を知る (Ichi wo kiіte juu wo shiru) – Розумному тільки кивни, він здогадається; ちょっと頭がおかしい (Chotto atama ga okashii) – Немає/Не вистачає/Бракує
(однієї/третьої/десятої) клепки у голові);
2.2. Фразеологізми, що позначають пізнавальні почуття (学問に近道なし (Gakumon ni chikamichi nashi) – Без муки
нема науки; 必要は発明の母 (Hitsuyoo wa hatsumei no haha) – Біда помучить і мудрості навчить);
2.3. Фразеологізми, що позначають повчальні почуття (羹に懲りて膾を吹く(Atsumono ni korite, namasu wo fuku)
– Хто опарився на окропі – дмухає на холодну воду; 過ちてはあらたむるに憚ること勿れ(Ayamachite wa aratamuru ni
habakaru koto nakare) – Умієш помилятися – умій і поправлятися).
3. Фразеологізми на позначення естетичних почуттів (馬子にも衣裳 (Mago ni mo ishoo) – І пень прибери, то гарним
буде; 絵になる (E ni naru) – Ні/Ані в казці сказати/розказати, ні/ані пером описати/(не) списати).
Досліджуючи саме японську фразеологію, хотілося б приділити особливу увагу йодзідзюкуґо, як особливому виду
фразеологізмів у японській мові. В японській мові йодзідзюкуґо – це термін, що використовується для позначення складних словесних конструкцій, які складаються із чотирьох ієрогліфів та мають китайське походження. В китайській мові такі
ідіоми називаються чен’юй. З часу свого приходу з Китаю, йодзідзюкуґо зазнали значного впливу японської культури. Все
ж, йодзідзюкуґо, як частина фразеології, метафорично виражають довговічну мудрість людства [4, с.1], яка може стати в
пригоді в складних ситуаціях навіть зараз.
Оскільки своє походження йодзіджюкуґо беруть в Китаї, то доцільним також є проведення порівняльного дослідження
класифікації йодзідзюкуґо та японських фразеологічних зворотів для виявлення культурологічних відмінностей та відмінностей світогляду, що виражаються за їх допомогою.
Словник йодзідзюкуґо新明解四字熟語辞典пропонує наступну класифікацію йоджіджюкуґо на позначення почуттів людини:
1. Любов (掌上明珠 (Shoujou no meishu) – Бути зіницею ока; 双宿双飛 (Soushuku souhi) – Жити душа в душу);
2. Обурення (眼中之釘 (Ganchuu no kugi) – Скалка в оці; 籠鳥恋雲 (Rouchou renun) – Як птаха в клітці);
3. Страх (風声鶴唳 (Fuusei kakurei) – Власної тіні боятися; 大驚失色 (Taikyou shisshoku) – Побіліти від страху.
Білий як стіна);
4. Гамма почуттів/喜怒哀楽 (Kido airaku) (欣喜雀躍 (Kinki jakuyaku) – Підстрибувати від радощів; 哀毀骨立
(Aiki kotsuritsu) – Осунутися від горя; 一喜一憂 (Ikki ichiyuu) – Страх, змішаний з надією);
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5. Мука, страждання (七転八倒 (Shichiten battou) – Агонія. Корчитися від болю/муки; 焦心苦慮 (Shoushin kuryo)
– Серце розривається);
6. Горе (凄愴流涕 (Seisou ryuutei) – Сльози рікою; 黍離之歎 (Shori no tan) – Стогін загиблої країни);
7. Краса (錦上添花 (Kinjou tenka) – Очей не відведеш; 迦陵頻伽 (Karyou bikan) – Солов’їний голос);
8. Тривога (後顧之憂 (Kouko no urei) – Бути на нервах; 三界無安 (Sangai muan) – Серце/Душа не на місці).
Оскільки найбільшу частину йодзідзюкуґо в даному випадку займають 喜怒哀楽 (Kido airaku), куди входять різні види
почуттів, доцільно зробити детальніший поділ, поділивши йодзідзюкуґо на позначення почуттів спочатку на ті, котрі позначають позитивні та негативні почуття людини, а потім розділити їх на конкретніші групи, тобто задіяти вищезгадану
класифікацію загальних японських фразеологізмів, котрі позначають почуття людини.
1. Йодзідзюкуґо, що позначають позитивні почуття:
1.1. Щастя (歓天喜地 (Kanten kichi) – Бути на 7-му небі від щастя;. 誠歓誠喜 (Seikan seiki) – Радий, як свиня в дощ);
1.2. Радість (喜色満面 (Kishoku manmen) – Світитися від щастя; 欣喜雀躍 (Kinki jakuyaku) – Підстрибувати від
щастя);
1.3. Любов (落花流水 (Rakka ryuusui) – Пройшла любов/Пройшов холодок; 舐犢之愛 (Shitoku no ai) – Сліпа материнська любов).
2. Йодзідзюкуґо, що позначають негативні почуття:
2.1. Злість (横眉怒目 (Oubi domoku) – Насупити брови. Скривитися від злості. Перекосило від гніву; 頭髪上指
(Douhatsu joushi) Так злитися, що аж волосся стає дибки);
2.2. Обурення (幽愁暗恨 (Yuushuu ankon) – Таїти в собі образу/обурення; 一朝之忿 (Icchou no ikari) – Раптово загоратися (Про людину, яку легко вивести із себе));
2.3. Хвилювання, тривога (疑心暗鬼 (Gishin anki) – Хто боїться, тому в очах двоїться. Нав’язливі думки; 杞人天
憂 (Kijin ten’yuu) – Дарма хвилюватися);
2.4. Страх (毛骨悚然 (Moukotsu shouzen) – Аж волосся дибки стає. Страх пробирає; 草木皆兵 (Soumoku kaihei) –
Остовпеніти від страху);
2.5. Сум (池魚篭鳥 (Chigyo rouchou) – Птаха в клітці; 斗酒隻鶏 (Toshu sekikei) – Туга за померлим другом);
2.6. Нещастя (泣血漣如 (Kyuuketsu renjo) – Виплакати очі; 哀毀骨立 (Aiki kotsuritsu) – Осунутися від горя);
2.7. Мука, стражданя (焦心苦慮 (Shoushin kuryo) – Важкий камінь давить душу/серце. Серце розривається; 悶絶躄
地 (Monzetsu byakuji) – Мука від болю).
3. Йодзідзюкуґо, що позначають почуття краси/естетичні почуття (豪華絢爛 (Gouka kenran) – Очі не відведеш;
百様玲瓏 (Hyakuyou reirou) – Неземна краса).
4. Інші
4.1. Змішані почуття (悲喜交交 (Hiki komogomo) – Змішані почуття горя і радості; 一喜一憂 (Ikki ichiyuu) –
Страх, змішаний з надією);
4.2. Неконтрольованість почуттів (意馬心猿 (Iba shin’en) – Неконтрольованість почуттів/пристрасті);
4.3. Інші (酒池肉林 (Shuchi nikurin) – Про сильне сп’яніння після грандіозного бенкету).
Як можна помітити, у випадку з йодзідзюкуґо не повністю вдалося відтворити класифікацію загальних японських
фразеологізмів, котрі позначають почуття людини. Відсутність фразеологізмів на позначення певного типу почуттів, або
ж мала кількість цих фразеологізмів може свідчити про різницю в сприйнятті конкретним народом певного виду почуттів,
або про те, що це почуття не мало вагомого значення для народу. Що і можна побачити, порівнявши класифікації йодзідзюкуґо, які мають китайське походження, та загальних японських фразеологічних одиниць. Проаналізувавши цю різницю
можна судити про деякі загальні особливості цих фразеологічних одиниць.
• Серед йодзідзюкуґо зовсім не виділяється група фразеологізмів, що позначає гностичні почуття.
• Йодзідзюкуґо, що позначають позитивні почуття включають в себе значно менше почуттів, ніж загальні фразеоглогічні одиниці. Серед йодзідзюкуґо зовсім важко виділити ті, котрі б позначали задоволення, дружбу та честь. У випадку з
йодзідзюкуґо також досить складно розділити почуття кохання та любові, у зв’язку з чим вони об’єднані.
• Йодзідзюкуґо, що позначають негативні почуття не містять між собою тих, котрі б позначали роздратування, знервування, знущання, заздрість та зніяковілість. Проте саме серед йодзідзюкуґо можна виділити ті, що познчають обурення,
хвилювання та тривогу, а також муку та страждання.
• Особливим в йодзідзюкуґо є також те, що серед них зустрічаються ті, що позначають змішані почуття, а також труднощі їх контролювання.
Одже, хоча йодзідзюкуґо вже довгий час зазнають впливу японської мови та культури, але свою автентичність до певної міри вони зберегли і значно вирізняються серед інших фразеологічних одиниць японської мови. Таким чином, можна
судити, що хоча йодзідзюкуґо і входять до складу японських фразеологізмів, проте різняться вони не лише формою, але
й змістом.
Доцільним для подальших досліджень культурологічних відмінностей та відмінностей світогляду, що виражаються
за допомогою фразеологічних одиниць є проведення детальнішого порівняльного дослідження самих йоджіджюкуґо та
японських фразеологічних зворотів
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Телескопія як спосіб формування
англомовних інновацій семантичного поля «навчання»
Статтю присвячено телескопії як одному з новітніх та найпродуктивніших способів словотвору в англійській
мові, що пов’язаний з мовною економією. Дослідження та аналіз телескопійних одиниць семантичного поля «навчання» дали змогу вивчити причини їхнього виникнення, визначити продуктивні моделі.
Ключові слова: лексичні інновації, телескопія, телескопізми, семантичне поле «навчання».
Телескопия как способ формирования англоязычных инноваций семантического поля «обучение»
Статья посвящена телескопии как одному из современных и наиболее продуктивных способов словообразования
английского языка, который связан с языковой экономией. Исследование и анализ телескопических единиц семантического поля «обучение» дали возможность изучить причины их возникновения и определить продуктивные модели.
Ключевые слова: лексические инновации, телескопия, словообразование, телескопизмы, семантическое поле
«обучение».
Telescoping as a type of the formation of English lexical units in the semantic field
«learning»
The article deals with telescoping as one of the most productive ways of English language derivation as the language is
associated with savings in connection with historical, political, geographical, social, economic, cultural conditions of society.
Nowadays learning can be considered an immanent part and life-long process of the modern life. The research is based on
the telescope words selected from such glossaries as WordSpy, WorldWideWords Macmillan Dictionary, the Rice University
Neologism. But first of all, the concept «telescoping» is defined, taking into consideration the most prominent researches that
have been undertaken in the field specified. Research and analysis of telescope words in the semantic field «learning» helped
to examine their causes and to determine their most productive models, such as 1) ab + cd > ad; 2) ab + cd > abd; 3) ab +
cd> acd. Each of the models constitutes approximately 30% out of the total number of the telescopic units formed. Simultaneously, less productive models are determined but they have insignificant number of constituents. Furthermore, a special attention is paid to new semi-affixes formation such as edu-, neuro-, -logy, -vore. The productivity and potential importance for
telescoping as a type of word formation are researched. The article aims not only at a sociolinguistic study of the units under
consideration but at a linguistic one as well.
Key words: newly-created lexical units, telescoping, word-formation, telescope (telescoped) word, semantic field «learning».

Процес навчання, який став іманентним та перманентним надбанням сучасного суспільства, вимагає від його учасників-комунікантів пошуку шляхів стислого викладу інформації (задля ефективного засвоєння) у тому числі і через створення нових номінативних одиниць, які є інформоємні за змістом та, одночасно, «спрощені» або скорочені за формою мовні
знаки. Отже, дослідження механізмів скорочення слів, а зокрема телескопії як одного з найпродуктивнішого з них, та їх
ролі у словотворчих процесах сучасної англійської мови вважається актуальною проблемою сучасної англістики.
Метою нашого дослідження є визначення ролі телескопії як механізму словотворення, тобто формування лексичних
інновацій із скорочених компонентів. Для досягнення поставленної мети ми маємо виконати такі завдання: уточнити поняття «телескопія», виходячи з існуючих досліджень в цій області; уточнити типологію телескопійних слів; визначити
найпродуктивніші моделі телескопізмів–конституентів семантичного поля «навчання».
Телескопія як лінгвістичне явище, починаючи з другої половини минулого століття, стала об’єктом пильної уваги
вітчизняних і зарубіжних германістів [5; 6; 9; 10; 14; 17; 18]. Інтерес учених має цілком логічне підґрунтя, адже роль
телескопійного способу словотвору у номінативних процесах англійської мови невпинно зростає. За даними канадського
лінгвіста П. Кука, частка телескопізмів у словнику неологізмів Дж. Алджео «Fifty Years Among the New Words: A Dictionary
of Neologisms «[13] складала 5%, тоді як за перше десятиріччя XXI ст. цей показник сягнув уже близько 43% [15, p. 130].
Крім великої кількості досліджень, присвячених телескопії, привертає увагу розмаїття термінів, котрими позначаються
слова-телескопізми, а саме: контамінанти [7, с. 2;], слова-злитки [2], слова-амальгами [3, с. 14], складноскорочені слова [12,
с. 279], слова-запайки [1,с. 89], бленди [11] і т. ін. В англомовній літературі науковці оперують термінами portmanteau word,
contamination, blend, amalgam, fusion, overlapping word, conflation, telescope (telescoped) word, hybrid, cross form [16, p. 13–14].
Дискусійність термінології зумовлена й широким діапазоном комбінацій усічених компонентів, і розбіжностями в поглядах на статус, структурні та семантичні особливості телескопійних одиниць. Однак, попри різні позиції, мовознавці
демонструють одностайність, коли звертають увагу на усічення принаймні одного з двох твірних слів і припускають можливість накладання в місці з’єднання мотивувальних основ.
У нашому дослідженні оберемо для позначення окресленого механізму номінації термін «телескопія», а для відповідних результативних мовних одиниць – назви «телескопійне слово», «телескопізм», як це роблять провідні вітчизняні
вчені-германісти [4; 5; 6; 8; 10].
Відтак під телескопією розуміємо продуктивну модель, що передбачає створення нових найменувань за трьома альтернативними схемами, а саме:
– з’єднання усічених елементів двох твірних слів;
– сполучення одного цілого слова з усіченою частиною іншого слова або навпаки – усіченого з цілим;
– злиття неусічених слів з обов’язковим накладанням спільних фонографічних сегментів.
Перейдемо до розгляду словотвірних моделей телескопізмів-неономінацій семантичного поля «навчання» і скористаємося для цього традиційною літерно-математичною символікою [5, с. 104].
Матеріалом дослідження слугували неолексеми, що були створені в англійській мові наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, та які вербалізують семантичне поле «навчання». відібрані методом суцільної вибірки зі словників та електронних
лексикографічних репозитаріїв (зокрема, WordSpy, WorldWideWords Macmillan Dictionary, The Rice University Neologism).
На підставі проведеного аналізу ми дійшли висновку, що найбільш продуктивними є три основні моделі: 1) ab + cd >
ad; 2) ab + cd > abd; 3) ab + cd> acd. Кожна з зазначених моделей становлять приблизно 30% від загальної кількості відібраних лексичних одиниць (109). Всі інші моделі мають незначну частку у процентному відношенні (10%).
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Найпродуктивнішою моделлю за кількістю зафіксованих неологізмів (більше 30%) виявилася: ab + cd > ad
(апокопа+афереза) – з’єднання початкового фрагмента першого слова (а) кінцевим фрагментом другого слова (d), наприклад: GooTube (Google + YouTube), freshmore (freshman + sophomore) – студент-другокурсник, який змушений повторно
проходити деякі предмети першого курсу, bogon (bogus + proton) – найменший прояв чогось фальшивого; edutainment
(education+ entertainment) – комп’ютерна програма-гра для дітей, яка використовується у освітніх цілях; facronym (fact
+ acronym) – назва організації або приладу, яка створюється з багатьох слів; spirmitment (spirit+commitment) – сильний
ентузіазм, особливо компанії по відношенню до клієнтів; dormcest (dormitory + incest) – утворено за аналогією до floorcest,
housecest, що в свою чергу були створені за телескопійною моделлю ab + cd > abd.
Значно рідше трапляються випадки складання двох «уламкових» елементів за іншими структурними моделями, а саме:
ab + cd > ас (апокопа + апокопа): eco-tech (ecological + technology) – екологічні технології, hazmat (hazardous + materials) –
група студентів, які займаються прибиранням небезпечних матеріалів під час лабораторних з хімії, linal (linear + algebra)
– лінійна алгебра, ab + cd >bc (афереза + апокопа); netco (Internet + company)- Інтернет компанія; ab + cd >bd (афереза +
афереза): netpreneur (Internet + entrepreneur) – Інтернет підприємець.
Другою за частотою вживаності стала телескопійна модель ab + cd > abd – з’єднання першого цілого слова (ab) з кінцевою частиною другого слова (d). Вище зауважено, що звукове накладання в телескопізмах, створених за даною моделлю,
необов’язкове, але можливе, як-от приміром, у нових найменуваннях directronic (direct+electronic), adultolescence (adult +
adolescence) – доросла людина, яка жваво цікавиться молодіжною культурою; chillax (chill+relax) – «охолонути» та розслабитися, дана лексема стала основою для подальшого словотвору chillaxing (chill+relaxing); kiddiot або kidiot (kiddie +
idiot) – не дуже розумний хакер, який не розробляє власні хакерскі програми, а використовує вже існуючі; threenager або
three-nager (three + teenager) – трирічна дитина, яка проявляє настрій та поведінку підлітка; screenager (screen + teenager) –
підліток, який виріс перед екранами різних інформаційних приладів; kidult (kid + adult) – доросла людина, яка поводить себе
як дитина; sexile (sex + exile) – ситуація, коли один з сусідів по кімнаті залишається без кімнати через побачення свого сусіда.
Водночас з’являється чимало телескопійних одиниць, котрі в місці з’єднання мотивувальних основ не мають спільних
елементів. Достатньо лише поняттєвого зближення, наприклад: kidfluence (kid + influence) – прямий або непрямий вплив,
який мають діти на те, що купують батьки, bullycide (bully + suicide) – самогубство дитини через відношення однолітків;
waithood (wait + adulthood) – стан випускника вишу, для якого брак та власне житло знаходяться на другому місці поки не
знайде роботу; promposal або prom-posal (prom + proposal) – запрошення на випускний вечір..
Третє місце займає продуктивна модель – ab + cd > acd – з’єднання початкового елемента першого слова (а) з повним
другим словом (cd). За цією моделлю також утворюються два різновиди телескопізмів – із накладанням фонем на межі
злиття твірних слів і без накладання. Так, гаплологічними є новотвори adminisphere (administration + sphere); pracademic
(practitioner + academic) – вчений, який поєднує практику та академічні здобутки, yeardisc (yearbook + disc) – диск з записом всіх подій за один рік в середній школі; infobesity (information + obesity) – надлишкове споживання інформації. Немає спільних фрагментів в телескопійних найменуваннях paradessence (paradoxical + essence) – парадоксальна сутність,
ethnomathematics або ethno-mathematics (ethnic + mathematics) – математика, яка практикується не западними етнічними
групами; intellidating або intelli-dating (intelligent + dating) – побачення з інтелектуальним нахилом.
Загалом усі телескопізми, в яких усіченням є лише одне з двох твірних слів, тобто створені за моделями ab + cd > abd,
ab + cd > acd, у наукових студіях називають «частковими». Ця теза стосується і моделі ab + cd > abc, котру ми не розглядали з огляду на її неактивне використання. Так, було зафіксовано лише один випадок retro-tech (retro + technological)
– застарілі технології.
Наступна модель ab + cd > a(b/c)d – злиття неусічених слів з обов’язковим накладанням звукових сегментів у місці
з’єднання твірних основ стала досить непродуктивною. У похідних словах такого типу середня частина (b/с) спільна для
обох вихідних одиниць. Особливим способом утворені телескопійні одиниці computent (computer + competent), у яких слова накладаються одне на одне так, що змінюється лише одна (e – u), а твірні слова при цьому майже повністю зберігають
свою початкову форму. У іншому випадку спостерігається накладання приголосних (p – d) stupious (stupid + studious) –
студент, який дуже багато (занадто безглуздо) займається.
За семантичним походженням усі телескопійні одиниці можна поділити на два типи:
– парадигматичні (co-opetition – co-operation + competition); Chillax (Chill + Relax);
– синтагматичні kidfluence – kid’s influence, sad-grad – sad+graduate, waithood (wait + adulthood), intellidating або intellidating (intelligent + dating).
Традиційно появу телескопізмів вчені розглядають як результат мовної гри, протест проти машинального використання усталених словесних форм [7, с. 141]. Причому свій максимальний вияв гра слів демонструє при створенні телескопійних одиниць, у яких мотивувальні основи демонструють фонемно-графемну подібність.
Стилістичний прийом, що досягається через свідоме смислове зближення формально подібних компонентів, у науковій літературі отримав назви «паронімічна атракція», «парономазія» або «паронімічне стягнення» [7, с. 95–96]. Паронімічна атракція, зазвичай, спирається на мовну гру семантично несхожих паронімів.
Приміром, у досліджуваному нами корпусі лексики обігравання звукових оболонок твірних лексем ілюструють такі телескопізми, як computent (computer + competent), fakation (fake + vacation); threenager (three + teenager); fratastic (fraternity
+ fantastic). Фонемно-графемна подібність слів-прототипів викликає в адресата певні асоціації, що спонукають його на
пошук семантичних зв’язків між базовими мовними одиницями і власне телескопійним дериватом. Отже, у дію вступає не
традиційний словотвірний механізм, а ігровий або паронімічний.
Зазначене вище доводить, що досягнення ефекту несподіваності є одним із провідних мотивів формування телескопійних одиниць. Водночас деякі «уламкові» елементи демонструють високу частотність використання, внаслідок чого
з’являється велика кількість структурно однотипних зрощень та створюються передумови для перетворення частин складноскорочених слів у «повноцінні» афікси. На етапі, коли «уламки» мають перехідний характер, тобто набувають абстрактного узагальненого значення і виконують роль префіксів чи суфіксів, але при цьому зберігають зв’язок із самостійними
корелятами, ми пропонуємо називати їх афіксоподібними формантами.
У досліджуваному корпусі мовних інновацій до афіксоподібних формантів належать такі усічені елементи, як –logy
на позначення «розділу наукового знання»; –vore номінування «того, хто харчується чимось» (informavore за аналогією до
біологічних термінів carnivore, herbivore, omnivore); edu- «причетність до сфери освіти» (edubabble, edupunk, edutainment;
neuro – «робота мозку» (neuromarketing neurotheology, neuromyth). Слід зазначити, що за допомогою форманта logy створюються не лише номінації на позначення «нових сфер наукового знання» andrology, heutagogy, ludology, а й фальшиві
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«фейкові», такі як webology enigmatology poopology, останні безпосередньо свідчить про прояв мовної гри в сучасному
словотворенні.
Отже, серед дериваційних способів творення неономінацій семантичного поля «навчання» телескопія посідає одне з
чільних місць, що зумовлене як лінгвальними ключовими чинниками (демократизація мови, мовна економія, прагнення
до цілеоформленості мовної одиниці), так і соціолінгвальними (лавиноподібний потік інформації та необхідність її ефективного засвоєння у процесі навчання, а також комп’ютеризація суспільства).
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СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ
ЯК КОМПОНЕНТ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У статті розглянуто соціолінгвістичну складову як важливий компонент комунікативної компетентності. Наголошено на необхідності поєднання двох основних компетенцій – лінгвістичної та соціокультурної.
Ключові слова: комунікативна компетентність, соціолінгвістична компетенція, лінгвістична компетенція.
Социолингвистическая Компетенция КАК КОМПОНЕНТ коммуникативной компетентности
В статье рассматривается социолингвистическая компетенция как один из основных компонентов коммуникативной
компетентности. Подчеркивается необходимость объединения двух компетенций – лингвистической и социокультурной.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, лингвистическая компетенция, социолингвистическая
компетенция.
Sociolinguistic CAPACITY AS A COMPONENT communicative competence
The article views sociolinguistic competence as an essential component of communicative competence. The necessity of
uniting two main components – linguistic and sociocultural – is stressed. Famous linguists have been researching components
and factors that contribute essentially into second language acquisition.
Noam Chomsky theory of transformational grammar, though criticized by next generation of scholars, continues to be one
of the basic principles of successful second language acquisition. Chomsky theory is viewed as a platform for further investigation of the problem as linguistic component makes basis for successful foreign language learning and teaching.
Research of such scholars as D. Hymes, M. Saville- Troike were focused on the second crucial component of second language acquisition – sociolinguistic competence. These researchers stress on such important factors as socio-cultural context
of communication, cultural awareness of the speakers, intercultural and communicative skills.
D. Hymes has developed theory of ethnography of communication that investigates and describes important factors that
contribute greatly into the problem of successful second language acquisition. Two basic notions – communicative competence and language competence – are highlighted as two inalienable parts of the same entity.
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M. Saviile-Troike, a prominent scholar and experienced practitioner in the field of second language acquisition, distinguishes three main components of communicative competence – linguistic, interactional and cultural. These three components
are analyzed in their interconnection and interdependence.
The main purpose of the article is to underline the necessity of viewing main components of communicative competence
in their connection. Only the balanced combination of these components provides successful teaching and learning of any
foreign language.
Key words: communicative competence, linguistic component, sociocultural component.

Основною метою вивчення іноземної мови є набуття комунікативної компетентності, яка є поняттям складним і багатокомпонентним. Студентам, які вивчають іноземну мову, необхідно оволодіти не тільки фонологічними та лексико-граматичними знаннями, а й способами спілкування з носіями мови та іншими користувачами цієї мови.
Поняття комунікативної компетентності широко дискутується у наукових колах, вчених цікавить якими шляхами здійснюється вивчення і набуття мови – рідної та іноземної. Іноземну мову у спеціальній літературі називають другою мовою
– second language, а процес її освоєння – набуттям другої мови – second language acquisition (навіть якщо це третя, четверта,
будь-яка наступна мова) [3; 4].
Серед відомих теорій, які пояснюють як відбувається процес освоєння мови, лінгвістична теорія відомого американського мовознавця і філософа Н. Чомскі (Noam Chomsky) стверджує, що принципи, на яких базується освоєння мови
дитиною є біологічно детермінованими і передаються генетично, і, що всім людям притаманна одна й та ж лінгвістична структура, незалежно від соціокультурних відмінностей. Н. Чомскі заперечує психолого-біхевіористську концепцію
Б. Скіннера (B. Skinner), зазначаючи, що, на відміну від тваринного світу, лише людина спілкується за допомогою мови [1].
Вчений розвиває теорію трансформаційної граматики (transformational grammar), згідно якої висловлювання (послідовність слів) трактуються як такі, що відповідають абстрактним «формальним структурам», які, в свою чергу, співвідносяться ще з більш глибинними структурами. Дослідник ввів поняття універсальної граматики, або граматики вільної
від контексту (context-free grammar), в царині якої діють трансформаційні правила. Він вважав, що діти мають вроджену
здібність до освоєння мови – «language acquisition device», у якій уже закодовані основні принципи мови та її граматичних
структур [1].
Обґрунтовуючи свою теорію, Н. Чомскі зазначає, що дитина не може освоїти мову тільки шляхом імітації, тому що
мова, яку вона чує у своєму оточенні не завжди відповідає правилам – часто висловлювання дорослих є неповними і, навіть, граматично некоректними. Н. Чомскі відмічав універсальність своєї теорії, оскільки її можна застосувати до будь-якої
мови – всі мови мають частини мови (іменники, дієслова і т.п.), голосні і приголосні звуки тощо. Кожна мова є складною,
далеко не завжди носії мови володіють мовою на глибокому рівні, розрізняючи її особливості та відтінки. Проте, діти
освоюють мову впродовж п’яти-шести років [1].
Опонуючи, проте не заперечуючи основні положення теорії Н. Чомскі, Д. Хаймс (D. Hymes) розвиває власну теорію
етнографії комунікацій, яка зосереджується на соціокультурних аспектах мови та мовлення. Делл Хаймс стверджував, що
вивчення мови повинно зосереджуватися на описі й аналізі здатності носіїв мови використовувати мову для спілкування
в реальних ситуаціях (комунікативна компетентність), а не обмежуватися описом потенційної здатності ідеального мовця
(слухача) будувати граматично правильні речення (мовна компетентність). Носії мови певної спільноти здатні спілкуватися між собою не тільки правильною мовою, а й мовою, яка відповідає певному соціокультурному контексту. Ця здатність
включає в себе знання лінгвістичного коду і соціокультурних правил, норм і цінностей, які керують їхньою поведінкою
та зумовлюють інтерпретацію мовлення й інших каналів комунікації у цій спільноті… Етнографія комунікації зосереджується на питанні про те, що людина знає про використання відповідних (правильних) мовних моделей у своїй мовній
спільноті, і як вона їх вивчає та набуває [2].
Двоаспектне розуміння мови, запропоноване Д. Хаймсом, на нашу думку, є ключовим для ефективного навчання іноземної мови, оскільки воно базується на двох рівнозначних базових принципах мовлення: що мовець може сказати – як
володіє мовними засобами (мовним матеріалом – граматика, вокабуляр, фонетика) і соціально-культурний контекст, у
якому ці мовні засоби використовуються. Ці два аспекти утворюють єдність, їх неможливо відокремити один від одного.
Мовлення відбувається не у вакуумі, а у специфічному контексті, і коли аналізуються стилі мовлення, стає очевидним,
що вони мають такі визначальні характеристики (або виміри) як місце спілкування, учасники спілкування, ситуація, канал
передачі інформації тощо. Ці характеристики частково впливають на значення мовного матеріалу.
Д. Хаймс підкреслює, що мовлення не може розглядатися та аналізуватися окремо від соціальних та культурних факторів, які допомагають вибрати потрібний мовний матеріал і створити значення (смисл). Таким чином, підхід, запропонований вченим (замість суто граматичного підходу) поєднує два рівнозначні аспекти мовлення – власне мовлення, що по
суті є використанням мовного матеріалу і імплікація мовлення у певному соціально-культурному контексті.
Намагаючись чітко і повно проаналізувати як функціонує мовлення, Д. Хаймс, разом з описом поняття «засоби мовлення» (means of speech), вдається до економічної метафори і виокремлює поняття «економіка мовлення» (speech economy).
Засоби мовлення – це власне мовний матеріал, який використовується у різних стилях, а економіка мовлення – це сукупність взаємозв’язків усередині мовної спільноти, своєрідний ринок, де учасники мовлення використовують мовні засоби;
а ці мовні засоби, у свою чергу, є базовими елементами економіки мовлення. Засоби мовлення та економіка мовлення – це
два взаємопов’язані та взаємозалежні елементи, які утворюють різні способи мовлення [2].
Метод етнографічного дослідження, який пропонує Д. Хаймс, полягає у вивченні та здійсненні описів різних комунікативних стилів, їх класифікації та систематизації. Цей соціолінгвістичний компонент є необхідною частиною у процесі
вивчення іноземної мови, оскільки дозволяє зрозуміти мову як систему. Ця система складається з різних спільнот, члени
яких користуються однією мовою, але при цьому відрізняються одна від одної з точки зору вживання різних способів
мовлення, специфікою використання лексичного, граматичного матеріалу тощо. Ця специфіка обумовлюється різними
чинниками – системою вірувань і цінностей, референтними групами, нормами поведінки, які діють у певній спільноті.
Соціолінгвістична складова, або, як її називає Д. Хаймс, етнографія комунікації, є необхідним фактором для формування мовленнєвої компетентності, яка полягає у вмінні розуміти носіїв іноземної мови, що належать до різних соціальних
груп, а також використовувати мову адекватно до ситуації та оточення. Дослідження мовлення у певній мовній спільноті повинно зосереджуватися на ситуації мовлення (speech situation), подіях мовлення (speech events) та актах мовлення
(speech acts).
Ситуацію мовлення Д. Хаймс визначає як соціокультурну значущу дію, наприклад, різні церемонії – весілля, похорон,
прийняття їжі, свята тощо. Події мовлення відбуваються у межах ситуації мовлення, наприклад, обмін молодят клятвами
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під час вінчання. Акти мовлення – це, власне, індивідуальні висловлювання, які і є мінімальними одиницями аналізу для
етнографів комунікацій. Ще один ілюстративний приклад – вечірка – це ситуація мовлення, розмова між учасниками вечірки – подія мовлення, жарт під час цієї розмови – акт мовлення [2].
Інтерпретація актів мовлення залежить у рівній мірі від соціальних статусів та взаємин учасників ситуації мовлення,
безпосереднього контексту, у якому зроблені ці акти. Самі акти мовлення є поєднанням мовного матеріалу і ситуації мовлення, тобто «лінгвістичної форми і соціальної норми» [2; 4].
М. Савілль-Троіке, відома етнограф та досвідчена викладачка англійської мови як іноземної, розділяє точку зору Д.
Хаймса, розглядаючи етнографію комунікації (власне, соціолінгвістичну компетенцію) у контексті навчання іноземної
мови. Вона чітко виокремлює три компоненти комунікативної компетентності – лінгвістичний (linguistic), комунікативний
(interactional), культурний (cultural) [3; 4].
Зміст першого компоненту – лінгвістичного, в основному, співпадає з його розумінням Н. Чомскі, але є одна суттєва
різниця – М. Савілль-Троіке вважає, що важливою характеристикою цього компоненту є його здатність передавати соціально-культурні меседжі. Знання повного набору лінгвістичних кодів, з їхніми особливостями, завдяки яким передається
соціальна інформація, є важливим складником комунікативної компетентності, підкреслює дослідниця.
Другим складником комунікативної компетентності є власне комунікативні або інтерактивні навички, в основному, – це
знання соціальних норм, правил, очікувань. Носії мови володіють не тільки мовним матеріалом, а й знаннями як побудувати
своє висловлювання у певному комунікативному оточенні, тій чи іншій ситуації. Наприклад, як будувати розмову з другом,
чи як звернутися до людини, яка вища за соціальним статусом. Саме інтерактивним навичкам потрібно навчати разом з
мовним матеріалом, підкреслює М. Савілль-Троіке, хоча це і нелегка задача. Засвоєння інтерактивних моделей спілкування
є важливою складовою комунікативної компетентності, яку необхідно набути у процесі вивчення іноземної мови.
Знання культури, особливо соціальної структури суспільства, до якого належать носії мови, а також системи цінностей, зв’язків, взаємин, які відображені у мові, – це третій компонент комунікативної компетентності. Наприклад, носій
англійської мови легко визначить способи мовлення, які притаманні жінкам і чоловікам, дітям і дорослим, освіченим і
неосвіченим членам суспільства. Для студентів, які вивчають англійську мову як другу мову, це завдання може виявитися
нелегким, і якщо вони не зможуть визначити як доречно будувати розмову з певною групою носіїв мови, то можуть стати
не тільки об’єктами жартів і сміху у кращому випадку, але й образити ненавмисне свого співбесідника [4, C. 100-101].
Таким чином, поняття комунікативної компетентності є базовим принципом і головною метою у навчанні іноземних
мов і соціолінгвістиці. Коротко можемо визначити комунікативну компетентність як сукупність знань і навичок, якими
повинен володіти користувач іноземної мови, щоб будувати успішні комунікації у певній мовній спільноті. Сформована і
розвинена комунікативна компетентність означає знання і володіння мовним матеріалом – лексикою, фонетикою, граматикою, плюс соціокультурні знання, які дозволяють користувачу мови визначити коли говорити (чи не говорити), що сказати
і кому, як побудувати своє висловлювання належним і відповідним до ситуації способом.
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Синтаксична інтерференція у професійно-орієнтованій комунікації
та перекладі, шляхи її подолання
У статті розглядається явище синтаксичної інтерференції, причини та механізм її виникнення, її вплив на професійно-орієнтовану комунікацію та переклад. Синтаксична інтерференція – це інтерференція членів речення, їх
сполучуваності, а також речень різних типів. В даній роботі розглядається вплив синтаксичної інтерференції, якого можуть зазнавати практично всі члени речення, а саме, підмет, присудок, додаток, обставини, виражені різними
частинами мови. Розглядається також порушення порядку слів у реченні, його будови, як інтерферують підрядні
речення, складні конструкції, узгодження часів. Усі вищезазначені випадки синтаксичної інтерференції аналізуються на прикладах, надається правильний переклад. Пропонуються шляхи подолання негативної дії інтерференції внаслідок мовного контактування.
Ключові слова: інтерференція, синтаксична інтерференція, професійно-орієнтована комунікація.
Синтаксическая интерференция в профессионально-ориентированной коммуникации и переводе, пути её преодоления
В статье рассматривается явление синтаксической интерференции, причины и механизм её возникновения, её
влияние на профессионально-ориентированную коммуникацию и перевод. Синтаксическая интерференция – это
интерференция членов предложения, их соединяемости, а также предложений разных типов. В данной работе
рассматривается влияние синтаксической интерференции, которому могут подвергаться практически все члены
предложения, а именно, подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельства, выраженные разными частями речи.
Рассматривается также нарушение порядка слов в предложении, его строение, как интерферируют подчиненные
предложения, сложные конструкции, согласование времен. Все вышеуказанные случаи синтаксической интерференции анализируются на примерах, дается правильный перевод. Предлагаются пути преодоления негативного влияния
интерференции вследствие языкового взаимодействия.
Ключевые слова: интерференция, синтаксическая интерференция, профессионально-ориентированная коммуникация.
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Syntactical interference in profession-oriented communication and translation,
ways to overcome it
Syntactical interference, causes and mechanisms of its appearance, its impact on profession-oriented communication and
translation are considered in the paper. Syntactical interference is an interference of parts of the sentence, the ways they are
connected in it and that of the sentences of different types.
The paper considers the influence of syntactical interference on practically all parts of the sentence. In particular, attention has been paid to formal subject it and construction there is / there are.
The stress falls on objects, that is the difference in the ways which the words are connected in the sentence also can result
in the mistakes.
Besides, the work focuses on adverbial modifiers and their interference depending on the part of speech they are expressed
with, as it defines their place in the sentence.
More effort is concentrated on the interference at the level of sentence. Analysis of interference at this level covers:
– special construction «to have something done»;
– sequence of words in the subordinate clause which is communicated as question;
– tense forms in conditional subordinate sentences
– inversion;
– sequence of tenses;
– infinitive constructions.
All the abovementioned interferences have been analysed with the use of example sentences provided. Ways of overcoming negative interference are suggested.
Key words: interference, syntactical interference, profession-oriented communication.

Білінгвізм і мультілінгвізм набули в теперішньому світі надзвичайне поширення, тому питання пов’язані з інтерференцією, її подоланням набувають особливого значення. Як визначив Вайнрайх У. у своїй роботі «Одномовність та багатомовність» [2], інтерференція – це вторгнення норм однієї мовної системи в межі іншої.
В опублікованій літературі питання інтерференції розглядається на різних рівнях: фонетичному, морфологічному, синтаксичному, лексичному та семантичному. Різні автори розглядають її по різному. Одні автори розглядають морфологічну
та синтаксичну інтерференцію як окремі види інтерференції, інші розглядають їх у складі граматичної, треті ж розрізняють ще й пунктуаційну, стилістичну та внутрішньомовну [1, с. 78; 3, с. 4].
У роботі ми обмежимося розглядом інтерференції на синтаксичному рівні, тобто проаналізуємо вплив синтаксичної
системи вихідної мови на мову перекладу.
Для того, щоб зрозуміти, що таке синтаксична інтерференція і як вона проявляється, необхідно пам’ятати, що синтаксис є наукою про закони з’єднання слів і будову речень. Необхідно підкреслити, що з морфологічної точки зору, слова є
частинами мови, а з синтаксичної – членами речення. Таким чином, якщо розглядати інтерференцію з точки зору частин
мови і належних до них категорій, це буде морфологічна інтерференція, якщо ж вивчати інтерференцію членів речення і їх
сполучуваність, а також речень різних типів, мова буде йти про інтерференцію синтаксичну.
Впливу синтаксичної інтерференції можуть зазнавати практично всі члени речення, порядок слів у реченні, його будова, якщо у цьому плані є різниця між мовами М1 і М2. Наприклад, вживання формального підмета «it» в англійській мові,
якого немає в українській мові.
It is my purpose in the paper to describe all the parts of this engine in detail.
Це мета моєї роботи докладно описати всі деталі цього двигуна.
(Мета моєї роботи докладно описати всі деталі цього двигуна).
Інтерференції зазнають і присудки. Уникнення зворотів there is / there are є також наслідком впливу україно-мовної
будови речення на його англомовний переклад.
Один комп’ютер мало чим відрізняється від іншого.
One computer varies a little from another.
(There are minor variations from one computer to another).
Інтерференції також зазнають і другорядні члени речення: додатки і обставини. В англійській мові більшої інтерференції зазнають непрямі додатки. Тобто розбіжності у сполучуваності слів також можуть спричинити помилки.
Наприклад:
– займатись науково-дослідною роботою
to be engaged in research (а не by)
– залежати від
to depend on (upon) (а не from)
– складатися з
to consist of (а не from)
– за умови
provided (а не for condition)
Під впливом рідної мови при перекладі на іншу мову відбувається порушення порядку слів.
Наприклад:
Станок вмикали часто. The machine tool was started often.
(The machine tool was often started).
У цьому реченні обставина часу often ставиться перекладачем не перед смисловим дієсловом, а після нього.
В англійській мові обставини можуть бути виражені різними частинами мови: прислівником, іменником з прийменником, дієприкметником, інфінітивом і герундієм з прийменником, що визначає місце обставини у реченні. Досить часто в
професійно-орієнтованих перекладах інтерферують обставини, виражені прислівниками, що додають додаткові смислові
відтінки: also, as well, too, either, else, even, only і т.п.
Наприклад:
– Кількість енергії також не змінилась.
The amount of energy either didn’t change.
(The amount of energy didn’t change either)
– Результати експерименту та теоретичні дані також наведені в таблиці
The results of the experiment and theoretical data as well are tabled.
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(The results of the experiment and theoretical data are tabled, as well).
Звичайно в англійській мові обставини стоять після додатка у такому порядку: обставина способу дії, обставина місця,
обставина часу (може бути в кінці і на початку речення).
Наприклад:
Частки весь час повільно рухались у вузькій трубці.
Particles all the time were slowly moving along the narrow tube.
(Particles were moving slowly along the narrow tube all the time).
При перекладі на англійську мову у реченнях такого типу нерідко зустрічаються порушення порядку слів.
Синтаксична інтерференція в професійно-орієнтованому перекладі на рівні речення проявляється досить часто. Наприклад, для того щоб сказати: «Я хочу відремонтувати свою машину «, в тому випадку, коли вам будуть ремонтувати її на станції технічного обслуговування, використовується спеціальна конструкція «to have something done», або пасивний інфінітів:
I’d like to have my car repaired. I’d like my car to be repaired.
Україномовні комуніканти використовують в таких реченнях активний інфінітів: I’d like to repair my car.
Це означає, що ви хочете самі ремонтувати машину.
Особливо часто при перекладі інтерферують підрядні речення. Наприклад:
– Ви знаєте, де встановлено топливний фільтр?
Do you know where the fuel filter is mounted?
– Ви пам’ятаєте, коли відбувся запуск цієї лінії?
Do you remember when this line was put into operation?
– Я не знаю, чи буде підприємству наказано впроваджувати винахід.
I don’t know if the works will be ordered to apply the invention.
В реченнях такого типу інтерференція проявляється в підрядному реченні, яке комуніканти та перекладачі-початківці,
передають запитанням:... where is the fuel filter mounted?,... when was this line put into operation?,... will the works be ordered
to apply the invention. Тобто порушується порядок слів у розповідному реченні по аналогії з питальним реченням в українській мові.
Інтерференція проявляється і в підрядних умовних реченнях. Для англійського синтаксису характерні декілька типів
умовних речень, в яких присудки можуть бути виражені різними способами. Розглянемо три приклади умовних речень,
що інтерферують при перекладі:
– Якщо інженер закінчить експеримент, він почне записувати результати.
If the engineer will finish this experiment, he will begin recording the results.
Інтерференція проявляється у підрядному реченні умови, в якому комуніканти під впливом української мови використовують форму майбутнього часу замість теперішнього. Правильний варіант:
If the engineer finishes this experiment, he will begin recording the results.
– Якщо б інженер закінчив цей експеримент (зараз)він почав би записувати результати.
If the engineer (will finish) finished this experiment he (will begin) would began recording the results.
Правильний варіант:
If the engineer finished this experiment he would begin recording the results.
– Якщо б інженер закінчив цей експеримент вчасно він би зміг записати результати.
If the engineer finished this experiment in time he could record the results. Правильний варіант:
If the engineer had finished this experiment in time he would have managed to record the results.
При перекладі на англійську мову українського умовного способу ми зустрічаємося з різними відхиленнями від норм
англійської мови.
В англійській мові в підрядних реченнях існує явище інверсії, тобто сполучники if, provided можуть опускатись. В
цьому випадку у підрядному реченні допоміжне дієслово (should, would, had, were) ставиться перед підметом. Наприклад:
– Якщо виникне необхідність, коло буде розімкнене. Should the need arise, the circuit will be disconnected.
– Якщо між двумя точками провідника не буде різниці потенціалів, електрони не будуть продовжувати рухатись. Were
there no difference of potential between two points of a conductor, electrons would not continue to flow.
По аналогії з українською мовою комуніканти надають перевагу варіанту з сполучником if.
If the need arises, the circuit will be disconnected.
If there were no difference of potential between two points of a conductor, electrons would not continue to flow.
Розглянемо ще один приклад інтерференції в умовному реченні.
– Він сказав, що прилад не буде пошкоджено, якщо дотримуватись правил.
He said that the instrument would not be damaged if all rules will (would) be followed.
Правильний варіант:
He said that the instrument would not be damaged if all rules were followed.
У даному випадку ситуація ускладнюється необхідністю дотримуватись правила узгодження часів, оскільки присудок
у головному реченні стоїть у формі минулого часу. Комуніканти помилково використовують майбутній час або майбутній
у минулому в умовному реченні замість форми минулого часу.
Досить часто при спілкуванні та перекладі зазнає інтерференціїі і узгодження часів. Наприклад:
– Він сказав, що контракт підписано, але він не знає коли вони зможуть отримати обладнання.
He said that the contract had been signed and he didn’t know when they would be able to get this equipment.
В таких реченнях комуніканти забувають показати попередню дію (підписано), одночасність (не знає) і замість майбутнього у минулому (зможуть отримати) використовують простий майбутній час.
В англійській мові існують складні інфінітивні конструкції. Наприклад в реченні: Науковий керівник хотів, щоб прилад
тестували в лабораторії.
україномовні комуніканти віддають перевагу не інфінітивній конструкції Complex object, характерній для англійської
мови:
The supervisor wanted the device to be tested in the laboratory.
а підрядному реченню
The supervisor wanted that the device would be tested in the laboratory
по аналогії з українською мовою.
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Синтаксична інтерференція проявляється в мові перекладу досить часто і, щоб зменшити її вплив у професійно-орієнтованому спілкуванні та перекладі, необхідно вивчати мовні розбіжності, аналізувати їх, виявляти провокуючі інтерференцію явища і прогнозувати їх негативний вплив ще при вивченні відповідних розділів граматики, закріплюючи навички
долання інтерференції у процесі засвоєння теорії та практики перекладу у сфері професійної комунікації.
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НОТАТКИ ЩОДО ДЕТАЛІЗАЦІЇ ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНА «АРХЕТИПНИЙ СИМВОЛ»
У статті розглядається питання про необхідність диференціації архетипних, традиційних та індивідуальних
авторських символів, деталізується дефініція даних термінів, пропонується варіант класифікації символів – репрезентантів поетичної моделі світу.
Виділяються такі різновиди символів: індивідуальні авторські символи й успадковані символи. Серед останніх
пропонується диференціювати: егоцентричні трансформації символів архетипної природи, зумовлені особливостями поетичної моделі світу; народнопоетичні символи (або їх модифікації); міфологеми: слов’янського походження;
іншого походження, у тому числі індівідуально-авторські; християнську символіку.
Ключові слова: архетип, архетипний символ, традиційний символ, індивідуальний авторський символ, поетична
модель світу.
ЗАМЕТКИ ПО ДЕТАЛИЗАЦИИ ДЕФИНИЦИИ ТЕРМИНА «АРХЕТИПИЧЕСКИЙ СИМВОЛ»
В статье рассматривается вопрос о необходимости дифференциации архетипных, традиционных и индивидуальных авторских символов, детализируется дефиниция данных терминов, предлагается вариант классификации
символов – репрезентантов поэтической модели мира.
Выделяются такие разновидности символов: индивидуальные авторские символы и унаследованные символы.
Среди последних предлагается дифференцировать: эгоцентричные трансформации символов архетипной природы, обусловленные особенностями поэтической модели мира; народнопоетические символы (или их модификации);
мифологемы: славянского происхождения; другого происхождения, в том числе индивидуально-авторские; христианскую символику.
Ключевые слова: архетип, архетипный символ, традиционный символ, индивидуальный авторский символ, поэтическая модель мира.
CLASSIFICATION OF SYMBOLS-REPRESENTATIVES OF AUTHOR’S POETIC MODEL OF THE WORLD
The article deals with the matter of the necessity of differentiation of archetype, traditional and individual author’s
symbols, the definition of these terms has been detailed, the variant of classifying the symbols that represent the poetic model
of the world has been suggested. As the basic the definition of the archetype symbol, suggested by American linguist Philip
Wheellwright, has been chosen. The concepts of symbols by M. Rubtsov, S. Krymsky, V. Kononenko, T. Tsivian and others
have been presented and generalized.
The necessity of symbols differentiation has been proved, such as author’s symbols (those depict philosophy, aesthetic
author’s guideline) and inherited symbols. Among the latter it is suggested to distinguish the egocentric transformations of
the symbols of archetype origin, caused by the peculiarities of the poetic world model (we should note, that archetype symbol
in its «pure» appearance can only exist «de jure»; «de facto» in a particular writing we always observe its modification);
folk-poetic symbols (or their modifications), mythologies of Slavic or other origin, including individual author’s; Christian
symbolism (or its transformations, caused by the author’s outlook). Traditional symbolism is suggested to be differed depending on its range of use: from the universal philosophic context to the national, folk poetic one. It is the artist’s personality
that characterizes both the set of actively used symbols, and inheritance of literature traditions, and attitude towards cultural
fund of humankind.
The variants of symbols modification have been studied within the artistic cultural tradition that follows one of the three
trends: reintegration, reinterpretation and pseudometamorphosis. The appropriate examples from world culture, mythology
and literature have been presented.
Keywords: archetype, archetypical symbol, traditional symbol, individual author’s symbol, poetic model of the world.

Історія людства – це шлях самоусвідомлення й реалізації духовних потенціалів, неможливий без вироблення системи
цінностей як необхідного взірця для дій і прагнень. Паралельно з ієрархією цінностей культура становить собою систему
специфічних смислів. Засобом матеріального виявлення цих двох груп є мова як знакова система.
Однією з найбільш універсальних знаково-мовних засобів інтерпретації є символ. У цій конкретно-матеріальній формі
співіснують діалектично чуттєве і надчуттєве, одиничне і загальне, кінцеве і безкінечне, конкретне й абстрактне, матеріальна оболонка і духовне значення. І якщо визначити мистецтво як модель культури, то художні символи – це концептуально-матеріальні форми ідеалів, історично сформованих смислів, що є своєрідним базисом для певної ойкумени (цивілізації), стовпами, на яких тримається її духовність з естетичними еталонами або негативами.
Цілком закономірно, що вербальні символи у їх культурній значущості, зв’язку із концептуальною картиною світу, поетичними ідіолектами привертають увагу вітчизняних дослідників: А. Мойсієнка [6], Ю. Лазебника, Л. Пустовіт,
Л. Ставицької, В. Кононенка [3], Н. Сологуб, М. Філона, Н. Варич, О. Таран, Л. Дорошиної, що продовжують традиції ви© Н. О. Лисенко, 2015
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вчення цих тропів, започатковані М.Костомаровим, М.Максимовичем та О.Потебнею. Попри пильну увагу дослідників до
означеної проблеми, окремі важливі теоретичні та практичні питання на сьогодні з’ясовані недостатньо.
Дослідження символів як структурно-семантичних явищ та засобів пізнання й вербалізованого освоєння світу визначається тим, що ці тропи особливо виразно маніфестують процеси, характерні для відповідного етапу розвитку поетичної мови.
Поліфункціональність, діалектична природа символічного значення пояснює інтерес до нього з боку лінгвістики, психології, філософії та мистецтва. Не дивлячись на існування численних робіт, автори яких пропонують різні принципи
диференціації символів, універсальної загальноприйнятої класифікації українська лінгвістика так і не має.
Протягом останнього десятиліття популярним об’єктом досліджень в Україні стали архетипні символи [3], [4]. Але
дефініція понять «архетипний символ», «традиційний символ», «народнопоетичний символ», запропонована авторами, на
нашу думку, не завжди є коректною.
Мета статті – деталізація вищезазначених понять, а також розробка власної класифікації символів. Предметом нашого
дослідження є диференційні ознаки вербальних символів сучасної поетичної мови.
Особливості поетичної моделі світу (ПМС) багато в чому детерміновані архетипною моделлю світу (АМС), окремі
риси якої зберігаються свідомістю і підсвідомістю кожної людини. Сучасні дослідження АМС базуються на роботах К.
Юнга, який стверджував, що існує певна структура «психічного», яка успадковується людством, розвивається протягом
тисячоліть і змушує реалізовувати наш життєвий досвід у певний визначений спосіб. Ця «визначеність» і є те, що К. Юнг
називав архетипом [10, с. 131].
Ми вважаємо, що зовнішня оболонка архетипу може використовуватися для створення поетичної метафори. Деякі метафори в межах ПМС поета можуть розвинутися до рівня символу: якщо виразно відчувається зв’язок метафори з міфом, то
вона трансформується в символ. Англійський лінгвіст Ф. Уїлрайт пропонує таке визначення архетипного символу: «П’ятий
клас символів, архетипний, складається з символів, які мають однакове або схоже значення для більшої частини, якщо не
для всього людства» [8, с. 98]. Дослідник пояснює існування таких архетипів, як «небесний батько», «мати-земля», «світло»,
«кров», «вісь колеса», опозиція «низ – верх», тим, що, попри значну різноманітність культурних епох і традицій, способів
вираження і реакцій, як у фізичній, так і в загальній психологічній будові людини існує певна природна схожість [8, с. 98].
До перерахованих архетипів слід додати ще чотири елементи: вогонь, воду, повітря і землю (субстанції алхімії, які ще за
часів Давньої Греції були наділені специфічним значенням і пов’язаним із ним символічним переосмисленням).
Як сукупність бінарних опозицій, що описують головні параметри всесвіту (просторово-часові, причиново-наслідкові, етичні, кількісні, семантичні, персонажні), уявляє архетипну модель світу (АМС) Т. Цив’ян. Лінгвіст виділяє 10-20
«антонімічних» пар, наприклад: пов’язані зі структурою всесвіту – верх/низ, небо/земля, земля/підземне царство [9, с. 6].
У процесі розвитку мови архетипи модифікуються, на основі первинних моделей можуть конструюватися похідні. При
конкретній реалізації архетипного образу має значення і вплив індивідуальної мовної свідомості. Сукупність усіх модифікацій певного архетипного образу в діахронічному та синхроничному аспекті становить, на нашу думку, метафоричну
парадигму. Для повноцінної реконструкції метафоричної парадигми слід застосувати діахронічний підхід дослідження семантичних і структурних змін образу, урахувати когнітивні процеси, які супроводжували його появу, дослідити семантичні
зрушення у зв’язку з розвитком та зміною особливостей етнічного світосприйняття.
Уважаємо, що не слід абсолютизувати архетипні образи (або базові метафори). Ядром образної парадигми може бути образ, який не має «архетипних» коренів. Превалювання тих чи інших образів залежить від особливостей світосприйняття поета.
Існує й дещо інша гіпотеза розуміння архетипних символів, що дозволяє говорити про існування етнічної лінії успадкування архетипів і, як наслідок, про, скажімо, східнослов’янські або українські архетипні символи. Комплексне дослідження останніх зроблено С. Кримським. Учений зазначає: «У найбільш виразних формах архетипи виступають у національних культурах» [4, с. 78]. Історія уявляється С. Кримським як спіраль, яка накручується на універсальні цінності, що
відтворюються, збагачуються, змінюють сучасність. Ці універсальні цінності й уявлення і є архетипами [4, с. 80]. Автор
виділяє такі групи архетипних українських символів: «серце», «степ», «природа», «слово» (logos), «гра».
Про етнічні архетипи говорять також В. Жайворонок та Л. Дорошина [1] та ін.
Традиції вивчення народної символіки в українській лінгвістиці закладені ще в середині ХІХ століття М. Максимовичем, М. Костомаровим, О. Веселовським і О. Потебнею. Їхні ідеї знайшли своє продовження в роботах сучасного лінгвіста
В. Кононенка. Головне призначення традиційної символіки, вважає автор, – виконання культурологічної функції: «Набираючи виразних етноментальних ознак, образи-символи починають виконувати культурологічну функцію... Слова-ідеї: земля, хата, мати, козак, тополя, рушник, Берегиня, гопак, Дніпро й інші, з одного боку, визначають національні пріоритети,
загальнонародні цінності, з іншого – характеризують образне, метафоричне мислення, світосприйняття, властиве психіці,
свідомості народу як індивідуальності» [3, с. 229]. Специфіка національного світосприйняття українців, на думку В. Кононенка, відбилася також у таких образах-флоризмах – барвінок, волошки; символіці дій – піднесення хліба-солі, рушника;
в символах-зоонімах – сокіл, орел, беркут, зозуля.
Загальновизнаним у сучасному мовознавстві є поділ символів на індивідуально-авторські і традиційні [6, с. 40–42; 7,
с. 106-132]. Традиційні символи стали формулами архетипного характеру, саме вони є стрижнем культури, носіями ідеалів,
забезпечуючи їх успадкування наступними поколіннями.
С. Єрмоленко визначає народнопоетичний символ як «слово, яке завдяки традиційному вживанню у фольклорних формулах, завдяки стійким асоціаціям, набуває додаткового узагальненого значення, додаткової емоційної оцінки. Зміст його
прочитується однозначно незалежно від контексту» [2, с. 21].
Традиційна символіка диференціюється за обсягом контексту вживання, наприклад, символ Прометея має загальнолюдський філософський контекст, символ червоної калини для українців, – національний, народнопоетичний. Якщо поет
використовує традиційний символ, останній вплітається до тканини твору апперцептованим історичним, загальнолюдським досвідом поколінь [6, с. 40].
У поетичному творі сенс символу може модифікуватися. Зауважимо, що автор може використовувати традиційні формули і без змін. Для встановлення традиційного значення символу в текстах українських авторів ми пропонуємо користуватися роботами О. Потебні, М. Костомарова, О. Веселовського, П. Чубинського, а також словниками символів.
Творчість поета спирається на певну літературну традицію, він є носієм певного типу ментальності. Індивідуальний
символ – концентрація поетичної переробки життєвого досвіду особистістю поета, свідчення його духовної діяльності, репрезентант системи ідеалів. Отже, філософську, естетичну установку автора концентрують індивідуальні символи.
Характерною рисою слів-символів є повторюваність на текстовому або понятійному рівнях. Індивідуальний символ може
існувати в межах одного твору, кількох творів або бути домінантою всієї творчості.
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Існують дві, на наш погляд, безпідставно категоричні точки зору щодо «справжньої» символіки, яка завжди є виходом
за межі художнього аспекту твору [5, с. 145] та є обов’язково ексклюзивною [7, с. 52–53]. Уважаємо, що можна говорити
про різні види символів: у першому випадку про типові складники ідіолекту, у другому – індивідуальні авторські символи.
Особистість художника характеризує і набір символіки активного використання, і володіння літературною традицією, і
ставлення до загального культурного фонду людства.
На нашу думку, дослідники помилково ототожнюють терміни «традиційні народні символи» і «архетипні символи».
Стикаючись із певним національним ґрунтом, архетипний символ модифікується. Тривале існування й відтворюваність
архетипних і традиційних символів пояснюється тим, що асоціативний комплекс, який супроводжує ці символи, модифікується. На думку М. Рубцова, модифікація символів у межах художньої культурної традиції рухається за одним із
трьох напрямків: реінтеграції, реінтерпретації або псевдометаморфози [7, с. 123–125]. Реінтеграцію спостерігаємо, якщо
протягом тривалого часу символ зберігається в майже незміненому вигляді (наприклад, образ Христа). Реінтерпретація –
привносить у зміст образу новий сенс, зумовлений становленням нової картини світу. Можливі два типи реінтерпретації:
асиміляція і контраст. Прикладом асимилятивних змін можуть бути модифікації символіки хреста, зразком контрастного
протиставлення – свастика. Псевдометаморфоза – «реставрація» давнини, символів минулого, коли органічно оживає архаїчна або класична традиція й автоматично зливається з нашаруванням наступних епох. Зразком такої трансформації є
художнє зображення часу (синтез Хроноса і Кроноса – римського Сатурна).
Якщо ми розглянемо не архетипні символи взагалі, а архетипи, які сприйняла, наприклад, українська культура, то можемо говорити здебільшого лише про модифікації архетипних символів.
Отже, взявши до уваги різні типи згаданих вище класифікацій, пропонуємо диференціювати такі різновиди символів:
індивідуальні авторські символи та успадковані символи. Серед останніх диференціювати: егоцентричні трансформації символів архетипної природи, зумовлені особливостями ПМС (зауважимо, що архетипний символ у «чистому» вигляді може
існувати лише «de jure»; «de facto» у конкретному творі ми завжди спостерігаємо модифікацію); народнопоетичні символи;
міфологеми: слов’янського походження; іншого походження, у тому числі індивідуально авторські; християнську символіку.
Така класифікація, на наш погляд, не зменшує самобутності й цінності будь-якої національної культури, але позбавить
лінгвопоетику від застосування помилкових термінів-дублетів.
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СИМВОЛІКА НОМЕНА ХРИЗАНТЕМА В МОВІ ПОВІСТІ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО «ХРИЗАНТЕМИ»
У статті здійснено спробу аналізу семантичної структури слова «хризантема» у мові творів Уляни Кравченко, розглянуто процеси синтезу значень цієї лексеми, формування її символічної й образної структури, а також
з’ясовано особливості ідіостилю письменниці.
Ключові слова: ідіостиль, символ, художній образ, художній текст, флорономени, номен «хризантема».
Символика номена хризантема в языковом творчестве повести Ульяны Кравченко
Сделана попытка анализа семантической структуры слова «хризантема» в языке повести Ульяны Кравченко;
рассмотрены процессы синтеза значений этой лексемы, формирования ее символической и образной структуры, а
также выяснены особенности идиостиля писательницы.
Ключевые слова: идоостиль, символ, художественный образ, художественный текст, флорономен, номен «хризантема».
Symbolism of the nomen «chrysanthemum» in the novel «Chrysanthemum» by Ulyana
Kravchenko
The problem of studying language units in terms of ethnic culture is relevant in modern linguistics. It was actualized in
the works of the eminent scholars of the nineteenth century A. Afanasyev, A. Veselovsky, M. Kostomarov, A. Potebnya and
has been continued in linguistic, folkloristic studies, scientific studies of ethnic psychology. General cultural mental space
as a set of values, images, symbols, concepts of social conscience is reflected in artistic creation. Creating a work of art, the
artist presents a model of reality, which, on the one hand, corresponds to reality, and on the other – is a reproduction of the
author’s world outlook.
Symbolic expression is a way of enrichment of Ukrainian speech. The study of individual author’s symbolism is of particular importance because it is a reflection of the national, as well as individual linguistic view of the world.
The author made an attempt to analyze the semantic structure of the word «chrysanthemum» in the works of Ulyana
Kravchenko. The article deals with the processes of synthesis of the meaning of this lexical item, its symbol- and imagestructure formation. The features of the individual style of the writer have been defined.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Ulyana Kravchenko’s linguistic view of the world is interesting and still unexplored. The writer’s works are characterized
by nomens of plants, including floral lexical items.
Ulyana Kravchenko’s poetic style is an example of bright individual style. The writer revealed her knowledge of lexical
wealth of the Ukrainian language in the story «Chrysanthemums».
Images of nomen chrysanthemum play an important compositional and semantic role that defines the unique style of
Ulyana Kravchenko.
Recommended for a wide range of scientists, linguists, graduate researchers.
Keywords: symbol, word picture, literary text, nomen «chrysanthemum».

Проблема вивчення мовних одиниць з погляду етнокультури є актуальною в сучасній лінгвістиці. Вона була поставлена ще в працях видатних учених ХІХ століття О. Афанасьєва, О. Веселовського, М. Костомарова, О. Потебні і дістала
продовження в лінгвістичних, фольклористичних дослідженнях, наукових студіях з етнопсихології. Загальнокультурний
ментальний простір як сукупність значень, образів, символів, концептів суспільної свідомості знаходить відображення у
художній творчості. Створюючи художній твір, митець представляє таку модель дійсності, яка, з одного боку, відповідає
реальності, а з другого – є відтворенням авторського світогляду.
Індивідуально-авторське бачення світу відбивається в лексичних засобах номінації, у системі тропів, що виявляють
асоціативні зв’язки на ментальному рівні мовної картини світу. В індивідуально-авторській картині світу наявні численні
суб’єктивні зв’язки, що знаходять відображення у мовних образах того чи того явища. Саме цим і визначаються особливості
ідіосилю письменника. Найбільш повно ці особливості відображені в тропах. Сьогодні спостерігається посилене зацікавлення тропами в межах художнього тексту. Це підтверджується значною кількістю робіт як вітчизняних, так і зарубіжних
науковців. Тропи як важливі атрибути художнього мовлення в цілому та як елементи конкретного тексту є компонентами
знакової системи, до якої належить художня література. У поетичному творі, де багатозначність і безліч інтерпретацій складають характерні відмінності художнього мовлення, слово набуває найтонших смислових нюансів, нових емоційно-оцінних
конотацій. Мова художніх творів є втіленням, ілюстрацією як мовної картини світу, так і індивідуально-авторської. Художній текст закономірно віддзеркалює процеси, характерні для певного періоду функціонування літературної мови. Саме тому
опис окремих ідіостилів є необхідним складником загального дослідження історії національної художньої мови.
Одним із засобів збагачення українського художнього мовлення є символічне вживання слів. Особливого значення
набувають дослідження індивідуально-авторської символіки художніх текстів, оскільки вона є відбитком загальнонаціональної, а також дає уявлення про індивідуальну мовну картину світу поетів.
Цікавим і малодослідженим на сьогодні є мовна картина світу Уляни Кравченко. Характерним для мови творів письменниці є номени рослин, зокрема й флоролексеми. У творах Уляни Кравченко описи внутрішнього психологічного стану
людини викликають асоціації з символічними картинами природи, рослинного світу. Серед значної кількості слів, що називають рослини, бачимо номен хризантема, який до Уляни Кравченко рідко був предметом поетизації.
Письменниця оспівує і саму рослину, і назва рослини стає виразником певної ознаки (кольору, форми, запаху), і використовуються не як предмет поетичного змалювання, а як засіб демонстрації враження від іншого явища.
З огляду на зазначене, виникає потреба дослідити особливості вживання тропів з номеном хризантема в мові повісті
«Хризантеми», яким властивий символічний контекст.
Уляна Кравченко (Юлія Шнайдер) видатний літератор Франкової доби. У літературі відомі її поетичні збірки «Prima
vera», «На новий шлях», «В дорогу», «Проліски», «Лебедина пісня», «Шелести нам, барвіночку», повість «Хризантеми».
Почуваючи, що її творча праця наближається до свого епілогу, письменниця пише свою остання повість «Хризантеми».
Це не єдиний автобіографічний твір, але найбільший і найповніший, цікавий для літературознавців, істориків, психологів
тим, що на широкому суспільно-побутовому тлі описано дитинство та юність письменниці. Повість Уляни Кравченко – це
спогади про перші сімнадцять років життя письменниці. «Хризантеми» послужили їй нагодою описати рідний дім, перші
дитячі враження, створити портрети батьків, показати три покоління свого роду на широкому тлі політичних, суспільних
і національних відносин Галичини середини дев’ятнадцятого століття. Повість відтворює добу, у якій авторка прожила
юнацькі роки, дає відбиток її власної духовності, поривів і переживань, висловлених здебільшого у вигляді ліричних
вставок. Нестерпне почуття самотності – один із домінантних мотивів творчості Уляни Кравченко. Порятунок від туги,
від людських пересудів, від суспільних хиб авторка шукає у природі. ЇЇ захоплює величне царство лісів, дерев і квітів,
«нев’ялими хризантемами» заквітчала авторка і свій найбільший твір від першої до останньої сторінки.
Теорію символу досліджували О. Потебня, Л. Лосєв, Ю. Лотман, В. Чак, І. Грицик, Л. Дяченко, В. Калашник, О. Сімович, Л. Сиавицька.
Поняття «символ» посідає особливе місце у свідомості людини. Загальновизнано, що символи є основою творення
культурних цінностей. Тому, як зазначають культурологи, усі досягнення культури символічні, а не реалістичні. У сучасній
науці символом називають річ, смисл, якої не є очевидним. Інша риса символу – він завжди виконує не тільки смислову,
значеннєву функцію, він приховує в собі силу, активну віру в цей умовно виражений смисл.
Мовний знак стає символом, коли розширюється за межі простих співвідношень і набуває безліч складних асоціацій.
Символ – це одиниця вторинної номінації. Символ визначають через співвіднесення з образом або вказують на образну
його природу. Як і будь-який троп, символ базується на перенесенні значення, але для тропа таке перенесення може бути
лише індивідуально-авторським. Як тропу, так і символу характерна асоціативність, у символі вона поринає в минуле.
Троп характеризується наявністю авторських асоціацій, тому вони не завжди зрозумілі читачеві. Таким чином, «символ
може бути тропом, але не всякий троп є символом» [5, с. 12].
Отже, символ – це знак, умовне позначення предмета, поняття або явища, значення якого живе в позасвідомих глибинах душі і пов’язує людей за типом розуміння себе і всесвіту.
У повісті «Хризантеми» Уляни Кравченко номінація «хризантема» представлена у словосполученнях: сумні хризантеми, цвіт білих хризантем, біла хризантема, квітка-хризантема, пушиста хризантема, пушисто-кучерява корона
цвіту, зів’яла хризантема.
Своєрідної індивідуально-авторської символіки надає авторка цій квітці: «Минають дні… Минає все, і цвіти, хоч живі,
вмирають. Цвіти живі – а все дивлюся на них, як на те, що вмирає, краса минає… Чому дістаю від нього хризантеми?
Чому цвіти хризантеми? Чи я вмерла? Цвіти, що завмирають, нехай служать умерлим! Цвіти дістаю – як символ любови, вони ж в’янучи, говорять про нетривкість любови… Цвіти – символ смерти… Одначе мовчанням і нетривкістю
своєю мені цвіти дорогі… Живі, а вмирають… На струнких билах пушисто-кучеряві корони цвіту, гарні – та холодні…
Хвилясті пелюстки вбиває мороз. Якоюсь легендою оповиті останні з останніх цвітів року. Сумні хризантеми, як сльози,
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як сердечний біль – за тим, радісне та найцінніше, за життям… У них передчуття та спокій смерти. У них завмерла
краса… У їхній душі пустка піль, мертвота гаїв… Їх досяг уже подих зими… Тривають сумні, але горді – як цвіти, останні з останніх…» [6, с. 162]. У наведеному контексті «хризантема» є символом любові, а також плинності часу того, що все
минає і вмирає, а отже, в’янучи, квіти говорять про нетривкість любові і самого життя, цією нетривкістю вони і дорогі,
бо дають змогу зрозуміти, що найцінніше – це життя. Отож «хризантема» символ любові, плинності і смерті. «Цвіти
хризантем єднають світ живих зі світом померлих, творять якийсь третій світ, до якого шукаю дороги…» [6, с. 235].
А в наступній цитаті це вже символ постійності й вічності: «Все минає, довго не триває. У душі з’являються нові проблеми… Не в’януть тільки хризантеми» [6, с. 232].
Хризантема символізує темні, ворожі сили, які роз’єднують. «Подав мені – цвіт білих хризантем… Ті цвіти спізнені,
сумні, смерти символ-емблема… Між нами стануть сили злі, ворожі, разом ми не підем… Чому? Чому все біла хризантема?
А доля знає, кому й що подати вчас… Хвилює лан пушистих хризантем, а цвіти ті – сумна емблема… Разом ми не підем»
[6, с. 16]). Ось так передає письменниця сум і печаль за несдійсненним. А номен білий набуває негативної емоційної оцінки.
Уляна Кравченко добирає мовні засоби не тільки відповідно до змісту художнього твору, а й залежно від душевного
стану: «Останки зів’ялих хризантем із останніх букетів, що їх прислав мені ще з дороги, зі станції, нагадують похорон,
цвинтар, і я не маю сили-відваги вичарувати-викликати мелодії» [6, с. 187]. Отож, дивлячись на зав’ялі букети хризантем,
які нагадують цвинтар, похорон, символ смутку та жалю і героїня не може працювати, писати музику.
Також хризантеми символізують давноминулі часи «Були тоді цвіти хризантем, як зорі яскраві, а зорі були, як цвіти…» [6, с. 187], «І сьогодні, як і тоді, зі мною він – цвітуть хризантеми, сніги біліють…» [6, с. 194]. Як бачимо, авторка
ототожнює хризантеми зі своїми спогадами, думками, переживаннями, мріями: «Усе під час музичних сеансів розцвітають хризантеми» [6, с. 232].
Попри те, з якими сумними символами асоціюється хризантема у героїні твору, вона її зберігає як щось найкоштовніше, те
що завжди з нею. «Дивися, в моєму портфелі при мені є твоя світлина, і жмут волосся, і ця квітка – хризантема» [6, с. 215].
Окрім того, хризантеми – особливі квіти для Уляни Кравченко, за словами коханого, вони подібні до неї. «Букетик
білих хризантем… «Сумні цвіти, подібні до тебе… – казав він». «Між блідістю цих осінніх цвітів і твоєю задумливістю
є подібність» [6, с. 196]. Для розуміння специфіки художнього світу письменника велике значення має аналіз поетичних
номінацій із значенням кольору. Кольроназви виступають різновидом символів. Як зазначив Л. Вітгенштейн: «Колір спонукає нас філософствувати» [3, с. 157]. У всі часи вчені працювали над розв’язанням проблеми символіки кольору. Білий
колір в українському народному сприйманні, за В. Жайворонком, набув символу чистоти, сонячного світла, життя [2, с. 38].
У білому вбачають найвищі блага, душевність, красу; закріплені в словниковому складі мови словообрази із цим колорантом, як слушно зауважує Л. Ставицька, «увібрали глибину національної культури, психології, етики, а всі реалії, забарвлені
у білий колір, виражають особливий погляд українця на світ, ціннісну орієнтацію у ньому» [4, с. 35].
Письменниця заквітчала нев’ялими хризантемами свій найбільший твір від початкового до кінцевого епізоду. У сцені
прощання з матір’ю, рідним Миколаєвом, першим коханням авторка останній погляд дарує своїм улюбленим хризантемам:
«Не побачу восени в дзеркалі пучка хризантем, що все стояли на моєму столику, коли я писала… Сумні, білі цвіти… Моє
перше невисловлене кохання… І вони – ті цвіти – все, як тінь, будуть зі мною…» [6, с. 413].
Як бачимо, прикладом яскравої індивідуально-авторської мовної манери може слугувати поетичний стиль Уляни Кравченко. У повісті «Хризантеми» письменниця виявила знання лексичного багатства української мови. Досліджуючи символи у мові творів Уляни Кравченко, ми зможемо краще зрозуміти й осмислити грані таланту письменниці.
Образи-символи з номеном хризантема виконують важливу композиційну та змістову функцію, яка й визначає неповторний стиль Уляни Кравченко.
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ‘ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ’ У КОГНІТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
У статті досліджується концепт ‘зовнішність людини’ на матеріалі творчості М. Стельмаха, В. Винниченка
та Ю. Андруховича, що дозволило створити власну класифікацію зазначеного концепту і з’ясувати його місце в
індивідуальному стилі письменників.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, зовнішність людини, ідіостиль.
СТРУКТУРА КОНЦЕПТА ‘ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА’ В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
В статье исследовался концепт ‘внешность человека’ на материале творчества М. Стельмаха, В. Винниченко
и Ю. Андруховича, что позволило создать собственную классификацию указанного концепта и выяснить его место
в индивидуальном стиле писателей.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, внешность человека, идиостиль.
THE STRUCTURE OF THE CONCEPT OF ‘APPEARANCE OF THE PERSON’ IN THE COGNITIVE LINGUISTICS
The article is devoted to defining the structure of the concept of ‘appearance of the person’ is based on the novels by
M. Stelmakh, V. Vynnychenko and Y. Andrukhovych, that was chosen for the purpose of to compare display items linguistic
picture of the world in a different historical period. To achieve the goal we foresee implementing such tasks: 1) to analyze
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the definitions of «concept» and to indicate its own understanding of the concept; 2) define of semantic content the concept of
‘appearance of the person’; 3) propose own graduation concept ‘human appearance’.
I the study we have chosen the separation the concepts for the degree of integration of semantic structures the makrocontsept, a basic concepts, the pidcontsept, the mikrocontsept, the segments and the elements that are subordinated superkontseptu
vertex (or mehakontseptu). The mehacontsept the ‘person’ is consists of 20 makrocontsepts including of makrocontsept the
‘appearance of the person’. The 6 concepts, the 22 pidcontsepts, the 26 mikrocontsepts and 12 segments are subordinated to
this makrocontsept, each of which can be characterized by the presence of the 24 elements installed.
These writers were chosen for the purpose of to compare display items linguistic picture of the world in a different historical period.
Key words: a cognitive linguistics, concept, the appearance of the person, the idiostyle.

Сучасне мовознавство значну увагу приділяє когнітивній лінгвістиці, чільне місце в якій посідає антропоцентричний
аспект, зокрема дослідження мови у тісному зв’язку з людським мисленням, свідомістю, пізнанням тощо.
Дослідження ідіостилю письменників як основних фундаторів мовного процесу є одним із актуальних напрямів лінгвістики. Сьогодні об’єктами наукових розвідок індивідуального стилю письменника стають здебільшого концепти та лексико-семантична система. Так, наприклад, науковці досліджували концепти у творчості одного письменника чи групи
авторів, у творах певного літературного напряму чи жанру: концепт Бог у поетичній мові Г. Сковороди (Т. П. Вільчинська),
концепти життя і смерть у творчості П. Тичини й А. Малишка періоду Великої Вітчизняної війни (Н. В. Агошкова), концепти життя і смерть у художньому світі Г. Квітки-Основ’яненка (І. Б. Іванова), концепт земля у поезії П. Филиповича
(М. В. Кудряшова)тощо.
Поширення всебічних векторів інтерпретації концепту в науковій літературі останніх десятиліть як одиниць, що можуть поєднувати універсальну й національну специфіку, необхідність вивчення особливостей структурування концептів
і встановлення їхньої взаємодії, відсутність дослідження низки концептів, зокрема й концепту ‘зовнішність людини’ і
зумовили актуальність теми нашої статті.
Метою статті є визначення структури концепту ‘зовнішність людини’ на основі творів М. Стельмаха, В. Винниченка
та Ю. Андруховича. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 1) проаналізувати дефініції «концепту» та
вказати власне розуміння концепту; 2) визначити смислове наповнення поняття ‘зовнішність людини’; 3) запропонувати
власну градацію концепту ‘зовнішність людини’.
У когнітивній лінгвістиці концепт визначається як базова одиниця свідомості. Існування єдиного погляду на визначення поняття концепту немає, оскільки він виступає продуктом свідомості, що є предметом дослідження багатьох наук.
С. А. Аскольдов розуміє концепт як мисленнєве утворення, що у процесі мислення заміщує нам невизначену кількість
однотипних предметів [1, с. 34-69]. За визначенням І. М. Стерніна і З. Д. Попова, «концепт є дискретним ментальним утворенням, що є базовою одиницею мисленнєвого коду людини …» [9, с. 13].
О. О. Селіванова трактує концепт як інформаційну когнітивну структуру свідомості, певним чином організовану та
вбудовану до колективної чи індивідуальної концептосистеми. «Зв’язки концепту із внутрішнім лексиконом (знанням у
мові та про мову) підпорядковані механізмам взаємодії, кодовим переходам вербального й концептуального у свідомості
людини»[10, c. 417 – 418].
Проте класичним стало тлумачення концепту О. Кубряковою: «Концепт – термін, що слугує для пояснення одиниць
ментальних і психологічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання й досвід
людини; оперативна змістовна одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й мови мозку, всієї картини світу, відображеної у психіці людини. Поняттю концепту відповідає уявленню про ті змісти, якими оперує людина у
процесах мислення і які відбивають зміст досвіду та знання, деяких квантів знання» [5, c. 90].
Отже, концепт розуміємо як ментальне утворення в колективній мовній свідомості носіїв етнолінгвокультури, яке
репрезентується в плані вираження низкою вербальних реалізацій і розкривається в плані змісту різноманітністю національно-специфічних смислових значень; концепт є продуктом когнітивного пізнання людини, зіткненням значення слова
з особистим досвідом людини.
Мовна картина світу уявляється як сукупність, комбінація концептів, що отримують матеріальне вираження. У зв’язку
з цим все частіше у когнітивній лінгвістиці набуває популярності дослідження авторської та національної мовних картин
світу шляхом концептуального аналізу різних її складників.
Зовнішність як невід’ємний атрибут людини найкраще допомагає зрозуміти її індивідуальність. Дослідження зв’язку
між зовнішніми ознаками людини і її психологічними характеристиками в історії розвитку знань здійснювалися за двома
напрямами: перший – ставив своєю метою на основі зовнішніх ознак виявити психологічну сутність, другий – на основі внутрішніх властивостей (зокрема психологічних) виділити типи особистості, які відрізняються зовнішніми ознаками [7, с. 487].
Соціальна перцепція, фізіономіка, френологія, хіромантія, астрологія, графологія, антропологія, криміналістична габітологія – це галузі знань, які намагалися за зовнішніми ознаками тих або інших частин тіла, виразними рухами та іншими
особливостями поведінки людини виявити її психологічну сутність [7, с. 486].
Не залишають поза своєю увагою образ людини й лінгвісти та літературознавці. Досі одним із найбільш продуктивних
засобів зображення й аналізу внутрішніх якостей головних героїв залишається їх портретна характеристика.
Як уже зазначалося, об’єктом нашої уваги є концепт ‘зовнішність людини’. Проте для його аналізу слід з’ясувати
структуру концепту в цілому. На сьогодні не існує єдиного підходу до визначення універсальних складників концепту та
їх дефініцій. Так, В. І. Івашенко зробила спробу типологізувати концепти за ієрархічною організацією з виділенням суперконцептів, базових концептів, субконцептів та протоконецптів [4, с. 54–61].
Т. О. Євтушина виокремлює менші за обсягом елементи (концепти, підконцепти та слоти), які підпорядковуються вершинному суперконцепту. Підконцептами, на думку Т. О. Євтушиної, є фрагменти з частковим володінням вербалізованою
інформацією, а слоти – найменші змістові компоненти, тобто домени [3, с. 7].
У своєму дослідженні Ю. І. Фещенко, групуючи структурні частини концепту, використовує термінологію О. М. Кагановської, яка визначає мегаконцепт, мезоконцепт, макроконцепт і катаконцепт [12, с. 8].
М. С. Левіщенко розглядає структуру концепту як ієрархічно пов’язані між собою відношеннями мега-, гіперо-, гіпо- і
катаконцепти [6, с. 15].
А. Б. Підгорна у структурі виділених нею концептополів визначає такі ієрархічно впорядковані складники, як гіперконцепт, макроконцепти, концепти та гіпоконцепти, які перебувають в інтегративних, гіпо-гіперонімічних відносинах один з
одним і у сукупності формують лінгвоконцептосферу твору [8, с. 16].
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Отже, переконуємося, що на сьогодні єдиної прийнятої термінології для визначення структурних елементів концепту
немає. Узагальнивши напрацювання науковців (В. В. Архелюк (1999), М. Ю. Бабенко (2004), О. Б. Головко (2009), Т. О. Євтушина (2005), Л. Ф. Когут (2005), О. С. Лех (2008), О. А. Моторний (2010), І. В. Павлова (2007), О. О. Петрушенко (2010),
Т. В. Рудюк (2010), Т. В. Ткаченко (2006), М. Р. Ткачівська (2004), Л. В. Цвяк (2001), О. В. Шкуран (2011), а також доповнивши їх власними концептами, ми визначили, що мегаконцепту ‘людина’ підпорядковується 20 макроконцептів. У структурі
ж макроконцепту ‘зовнішність людини’ визначаємо концепти, під концепти, мікроконцепти, сегменти та елементи.
Систему макроконцепту ‘зовнішність людини’ ми створювали, спираючись на ілюстративний матеріал письменників
ХХ – поч. ХХІ століття, зокрема В. Винниченка, М. Стельмаха та Ю. Андруховича, представників різних літературних течій – модернізму, соцреалізму і постмодернізму. Ці постаті було обрано з метою зіставити відображення елементів мовної
картини світу у різний історичний період.
Вершинному мегаконцепту ‘людина’ підпорядковані різні макроконцепти, які вже ставали об’єктом дослідження: ‘національна належність’ (за М. Ю. Бабенко); ‘зовнішність’ (за В. В. Архелюк; О. В. Шкуран; О. О. Петрушенко; Т. В. Рудюк);
‘внутрішнійсвіт’ (за О. А. Моторним); ‘фізичний стан’ (за О. В. Шкуран; О. О. Петрушенко); ‘вчинки’ (за О. С. Лех);
‘психіка людини’(за Т. О. Євтушиною); ‘духовно-емоційний світ: душа, свідомість, розум, бажання’ (за О. Б. Головко;
І. В. Павловою); ‘інтелектуальний світ’ (за Т. В. Ткаченко); ‘соціобіологічна основа існування’, ‘соціальна основа існування: соціальні стосунки, місце проживання’; ‘соціальний статус’ (за Т. В. Рудюк); ‘фізіологічні ознаки: стать, вік людини’
(за Т. В. Рудюк; М. Ю. Бабенко); ‘родинні зв’язки’ (за Т. В. Рудюк; М. Ю. Бабенко); ‘рід діяльності / занять, професія’;
‘прізвище / ім’я людини’, ‘заступник іменника’ (за М. Ю. Бабенко) ‘групи людей / окремого індивіда’; ‘взаємостосунки’ (за
Т. В. Рудюк); ‘побутова сфера’ (за Т. В. Рудюк); ‘життя’ (за Т. В. Рудюк); ‘смерть (за Т. В. Рудюк)’.
У структурі макроконцепту ‘зовнішність людини’ виділяємо 6 основних концептів: ‘голова’, ‘тіло’, ‘кінцівки’, ‘шкіра’, ‘зріст’ та ‘одяг’. Кожний концепт розкладається на підконцепти: ‘голова’ вміщує ‘обличчя’, ‘волосся’, ‘вуха’, ‘форму
черепа’; ‘тіло’ – ‘шию’, ‘груди / перса’, ‘плечі’, ‘спину’, ‘живіт’; а концепт ‘кінцівки’ включає під концепти ‘ноги’ і ‘руки’.
Найбільшим за будовою є концепт ‘голова’, у якому підконцепти поділяються на мікроконцепти та сегменти. Так, у під
концепті ‘обличчя’ визначено мікроконцепти ‘чоло’, ‘очі’, ‘ніс’, ‘підборіддя’, ‘рот’, ‘борода’, ‘вуса’, ‘щоки’, ‘щелепи’; а у
підконцепті‘волосся’ – мікроконцепти ‘чуб’ і ‘коса’.
У свою чергу, в межах мікроконцепту ‘щоки’ можна виокремити сегменти ‘ямки’ і ‘рум’янець’; у мікроконцепті‘рот’ –
сегменти ‘уста / губи’, ‘посмішка / сміх’, ‘зуби’, ‘язик’, ‘голос’; а до мікроконцепту ‘очі’ відносимо сегменти ‘брови’, ‘вії’,
‘повіки’, ‘погляд’ і ‘сльози’.
Підконцепт ‘ноги’, який входить до концепту ‘кінцівки’, складається із мікроконцептів ‘литки / стегна’, ‘коліна’,
‘п’ята’, ‘пальці’, ‘стопа’, ‘хода’; підконцепт ‘руки’ – із мікроконцептів ‘пальці’, ‘зап’ястя’ та ‘лікоть’. Також мікроконцепт
‘пальці’ вміщує сегмент ‘нігті’.
Досить складну будову має концепт ‘одяг’, у складі якого виокремлюємо такі підконцепти: ‘святковий (урочистий)
одяг’, ‘буденний одяг’, ‘чоловічий / жіночий / дитячий одяг’, ‘верхній одяг’, ‘поясний одяг’, ‘спіднє’, ‘взуття’, ‘частини
одягу’, ‘прикраси’, ‘аксесуари’, ‘головний убір’.
Підконцепт ‘верхній одяг’ включає мікроконцепти: ‘нагрудний одяг’, ‘стегновий’, ‘плечовий’; а під концепт ‘прикраси’
– мікроконцепти ‘прикраси руки’, ‘шийні прикраси’, ‘нагрудні прикраси’, ‘прикраси для вух’, ‘поясні прикраси’.
Концепти запропонованої ієрархії є взаємопов’язаними, оскільки значна кількість лексем сучасної української мови на
позначення людини може актуалізувати кілька концептів одночасно.
Кожен із названих концептів можна аналізувати, враховуючи також їхні певні ознаки, тому визначаємо такі загальні
елементи з емпіричною основою: 1) форма; 2) розмір; 3) належність комусь; 4) колір; 5) вигляд; 6) врода / привабливість
/ звабливість; 7) емоційність / емоційна наповненість; 8) довжина; 9) вади. Виокремлюємо також елементи, притаманні
лише окремим концептам: ‘обличчя’ (риси обличчя, вираз), ‘посмішка / усмішка’ (міра доброзичливості), ‘голос’ (сила,
тон), ‘ніс’ (національна належність), ‘волосся’ (зачіска), ‘тіло’ (статура / фігура, повнота, фізична сила, хворобливий
стан, комплекція), ‘литки / стегна’ (вік), ‘одяг’ (тканина, міра зношеності).
Так, наприклад, у своїх творах М. Стельмах найчастіше змальовує під концепт ‘обличчя’ і акцентує увагу на мікроконцепті ‘очі’, як зазначав сам М. Стельмах: «Усе на очах!» [11, с. 236]. Із зовнішності персонажів, їхнього погляду одразу
стає зрозумілим ставлення автора до дійової особи – позитивне або негативне.
Натомість В. Винниченко-модерніст, на відміну від М. Стельмаха, знаходить іншу деталь обличчя –мікроконцепт ‘ніс’.
Автор словами свого головного героя Якова Михайлюка («Записки Кирпатого Мефістофеля») стверджує: «Мені здається,
найвірніше дзеркало душі людини не очі, як гадають, а ніс. Бувають носи добрі, злі; м’які, тверді; важкі, легковажні;
хитрі, простодушні» [2, с. 207].
Ю. Андрухович відходить від традицій своїх попередників і не використовує зовнішній опис, зокрема портрет, як доповнення до характеру дійових осіб. Найяскравішим концептом, який описує автор, є ‘одяг’.
Отже, макроконцепт ‘зовнішність людини’ має одну із найбільш розгалужених структур, яка складається із базових
концептів, підконцептів, мікроконцептів та сегментів. Для більш детального та об’ємного аналізу зазначених компонентів
варто звернути увагу й на елементи (колір, розмір, форму тощо).
У перспективі плануємо детально здійснити компаративний аналіз вираження досліджуваного концепту у творах згаданих письменників.
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ТИПОВІ ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ІДІОМ В ПОЛІТИЧНІЙ ПОЛЕМІЦІ
У статті розглянуто типові прийоми використання ідіом в політичній полеміці з урахуванням загального визначення фразеологізмів та основних понять фразеології. Подано теоретичні засади вивчення фразеологізмів вітчизняними та зарубіжними лінгвістами. Описано неоднозначний характер структурних та семантичних особливостей
фразеологічних одиниць. Проаналізовано різні підходи щодо принципів класифікації фразеологізмів. Подано аналіз та
наведено приклади найбільш вживаніших структурних моделей ідіоматичних одиниць в промовах Б. Обами.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, ідіома, структурна модель, фразеологічні зрощення, класифікація.
Типичные приемы использования идиом В политической полемике
В статье рассмотрены типичные приемы использования идиом в политической полемике с учетом общего
определения фразеологизмов и основных понятий фразеологии. Представлены теоретические основы изучения фразеологизмов отечественными и зарубежными лингвистами. Описан неоднозначный характер структурных и семантических особенностей фразеологических единиц. Проанализированы различные подходы относительно принципов
классификации фразеологизмов. Дан анализ и приведены примеры наиболее употребляемых структурных моделей
идиоматических единиц в речах Б. Обамы.
Ключевые слова: фразеологическая единица, идиома, структурная модель, фразеологическое сращение, классификация.
Typical techniques of idioms in the political debate
The article deals with the typical techniques of using idioms in the political debate. The research is done with consideration of the general definition of the basic concepts of phraseological units and phraseology itself. The theoretical basis
of the study of phraseology by Ukrainian and foreign linguists are described. The ambiguous nature of structural and semantic features of phraseological units is discussed. Different approaches to the principles of phraseology classification
are analyzed. The analysis of structural models is based on the classification introduced by a famous researcher in the field
of phraseology O. Kunin. Implementation of suggested classification makes it possible to distinguish between two types of
structural units which are being studied: phraseological units with the structure of a word combination and phraseological
units with the structure of a sentence. The examples of the most common structural models of idiomatic units in the speeches
of Barack Obama are provided. It is pointed out that the use of certain structural models makes the political speeches more
expressive and persuasive. The desired impact on the audience to some extent is possible due to the usage of idiomatic units
in the political speeches.
Key words: phraseological unit, idiom, structural model, phraseological seam, classification.

Вивчення фразеології в цілому, і зокрема, ідіоматичних одиниць, та способів їх вживання, неодноразово ставали
об’єктом лінгвістичних досліджень, що є відображено у великому доробку таких науковців як: Ш. Балі, А. Потебня,
В. В. Виноградов, В. Телія, М. Шанський, О. О. Тараненко, Д. Х. Баранник, В. М. Мокієнко, В. Г. Костомаров, Б. О. Коваленко, та інші. Проте, причини та способи вживання фразеологічних одиниць, у текстах політичного дискурсу заслуговують подальшого вивчення, оскільки використання ідіоматичних одиниць є знаковим для простору політичної полеміки.
Метою та завданням даної статті є дослідити функціонування ідіом та проаналізувати найхарактерніші типові прийоми використання цих одиниць у політичному дискурсі. Для проведення даного дослідження було обрано щорічне звернення президента Сполучених Штатів Б. Обами до Конгресу «An America Built to Last» [1].
Актуальність теми є очевидною, оскільки, ідіоматичні одиниці є невід’ємним компонентом політичного дискурсу,
які сприяють реалізації експресивності у тексті, а також використовуються для збільшення емоційного навантаження на
слухача. Загальне визначення фразеологізму дав французький вчений Ш. Балі, а у працях В. Виноградова були поставлені
питання про основні поняття фразеології, надана класифікація ФО куди були включені і ІО. Серед сучасних мовознавців
вагомий внесок зробив Р. Спієрс, який включив до ІО речення різного характеру, як, наприклад, кліше та мовні штампи.
Перед тим як аналізувати типові прийоми використання ідіом в політичній полеміці, варто з’ясувати та окреслити, що ж
саме закладено у поняття «ідіоматичні одиниці» або ж «ідіоми», оскільки до сьогодні все ще не існує єдиного визначення терміна «ідіома». Впродовж років у вітчизняному мовознавстві існувала традиція називати ідіоми «фразеологічними
зрощеннями», за термінологією відомого радянського мовознавця акад. В. Виноградова, який розподілив фразеологічні
одиниці на фразеологічні зрощення, до яких і відносимо ідіоми, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення [2,
c. 144]. Проте, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки, науковці, а зокрема, Ю. І. Фещенко визначає ідіому «як
стійкий комплекс, представлений словом, словосполученням чи реченням із цілком або частково переосмисленим значенням компонентів, що має емоційне забарвлення» [3, с. 125]. У своєму науковому доробку О. М. Мосейчук, опираючись
на думку О. І. Смирницького, стверджує, що ідіоми є різновидом фразеологічних одиниць, де фразеологічна одиниця –
родове поняття, а ідіома – видове, наголошуючи, що головною ознакою ідіоми є ідіоматичність, яка полягає в образності,
частковому або повному переосмисленні і невмотивованості значення [4, с. 270]. Саме ідіоматичність відрізняє ідіоми від
решти фразеологічних одиниць. Поряд з цим, вчені також виділяють і спільні з фразеологічними одиницями риси, а саме:
стійкість, надслівність, немодильованість, стилістичне забарвлення, емоційне напруження, а також багатокомпонентність,
релятивна сталість, відтворюваність тощо [5, с. 5]. Проте, в британському та американському мовознавстві підхід до ви© І. В. Лосєва, 2015
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вчення поняття ідіоми мав більш широкі рамки. Як результат, до складу ідіом західні лінгвісти відносять не лише фразеологізми усіх типів, що значно розширює поняття «ідіоми» порівняно з розумінням В. Виноградова, а до ідіом відносять
поряд із словосполученнями речення різного характеру: кліше, прислів’я, сленгові фрази, мовленнєві штампи, а також і
паремії – приказки, прислів’я, крилаті вислови, цитати тощо.
Для виконання завдання поставленого у саттті надалі використовуємо термін «ідіома» або «ідіоматична одиниця», маючи на увазі фразеологічну одиницю мови, для якої характерною є стійкість, відтворюваність та невмотивованість значення, тобто ту одиницю, зміст якої не дорівнює сумі значень компонентних одиниць цілого виразу. У сучасній лінгвістичній
науці традиційно існують різні підходи щодо принципів класифікації фразеологізмів: структурно-семантичний, граматичний, функціонально-стилістичний. З середини ХХ ст. в царині лінгвістичної науки все більше і більше уваги приділяється
неоднозначному характеру структурних та семантичних характеристик мовних одиниць, що обумовило необхідність розгляду структурно-семантичних характеристик фразеологізмів у взаємозв’язку. У зв’язку з цим широкого визнання отримала структурно-семантична класифікація ФО В. В. Виноградова. Вчений виділяє три типи фразеологізмів: фразеологічні
зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення. Визнаючи фразеологічні зрощення як «своєрідні складні
синтаксичні слова», до яких і зараховуються ідіоми, або ж які прийнято називати ідіомами, В. В. Виноградов підкреслює,
що їх значення не мають ніякого зв’язку із значенням складових компонентів. Основною ознакою фразеологічних зрощень
є їх семантична нерозкладність, неподільність, абсолютна неможливість виведення значення цілого із значень компонентів [6, с. 23]. Аналізуючи структурні особливості досліджуваних одиниць, за основу берем класифікацію запропоновану
О. В. Куніном. Учений доводить, що значення усіх фразеологічних одиниць, до яких відносимо і ідіоми, зумовлене їх
структурою, функцією в контексті, відношенням до означуваного й залежностями між компонентами цих одиниць. У
класифікації О. Куніна ФО розділені на чотири класи згідно з їхньою функцією в процесі спілкування й за структурносемантичнимиособливостями. Перший клас становлять номінативні фразеологічні одиниці; другий – номінативній номінативно-комунікативні ФО; до третього класу належать ФО, що не мають ні номінативного, нi комунікативного характеру;
четвертий клас включає комунікативні фразеологізми. За О. Куніним, перший клас охоплює словосполучення: субстантивні, ад’єктивні та адвербіальні.
Другий клас становлять ФО, що називаються номінативними, якщо дієслово в них не може підлягати трансформації
щодо категорії стану (to look over one’s shoulder) та номінативно-комунікативними, якщо при використанні їх у пасивному
стані фразема трасформується в речення: to play by the set of rules – The game was played by a certain set of rules [1]. Третій
клас включає вигукові ФО (God bless you; may God bless the United States of America), а четвертий – прислів’я та приказки
[1]. Дана класифікація посіла чільне місце в сучасній фразеології, тому також може бути застосована для дослідження та
класифікації ідіом, що вживаються у жанрі політичної полеміки.
Отже, беручи за основу вищенаведену класифікацію, виділяємо два структурних типи досліджуваних одиниць: ФО зі
структурою словосполучення та ФО зі структоурою речення.
У результаті аналізу вибіркового матеріалу, можемо зробити висновок про те, що найбільш численним класом ФО
зі структурою словосполучення виявилися дієслівні моделі під якими ми розуміємо фразеологізми, що функціонально
співвіднесені з дієсловом, тобто ФО, стрижневим словом яких є дієслово. Такі словосполучення виражають дію і функціонують найчастіше у ролі присудка. Структурна класифікація ФО в політичних промовах дозволяє нам виділити наступні,
найбільш вживаніші структурні моделі:
– дієслово + іменник – to leave a shore; to turn a page; to hit the bottom; to ship jobs;
– дієслово + прикметник + іменник – to have a huge stake; to play a long game; to be a fiscal hawk;
– дієслово + прийменник + іменник – to lay out a blueprint; to lay off teachers; to play by the rules; to dig into a pocket; cut
through the maze; to be on the ropes; to wind down the war; to be on the hook;
– дієслово + іменник + сполучник + іменник – to get pomp and circumstances;
– дієслово + прийменник + прикметник + іменник – to take on illegal immigration; to cry over spilled milk; to cut out the
middle man;
– дієслово + прийменник + займенник + іменник – to look over one’s shoulder;
– дієслово + іменник + прийменник + іменник – to put boots on the border;
У корпусі вибірки матеріалу виділяємо наступну групу словосполучень, це -субстантивні словосполучення, де головне
слово, яке несе смислове навантаження виражено іменником. В межах даного класу виділяємо такі моделі:
– прикметник + іменник – red tape; huge stake;
– іменник + сполучник + іменник – pomp and circumstances;
– іменник + прийменник + іменник – a house of cards;
– прикметник + іменник + іменник – blue chip company;
Наступний тип словосполучень, це – ад’єктивні словосполучення, які передають означальні відносини називаючи
ознаку і вказуючи на її ступінь. Перший компонент ад’єктивних компаративів вживається звичайно у буквальному значенні, а функція другого компонента завжди підсилювальна: like greased lightning, like a blue steak. Даний тип є вузько представленим у промові Б. Обами. Так само малочисельним є четвертий тип словосполучень, до яких відносимо адвербіальні
словосполучення, де головне слово, яке несе смислове навантаження, виражено прислівником: as recently as when; to go
dark. ФО зі граматичною структурою речення, серед яких знаходимо також приказки та прислів’я, становлять окремий різновид одиниць лише у структурному відношенні, і з певною періодичністю вживаються у промовах: to make ends meet; to
play by own set of rules; to yank oneself out of the depression; to know where the bottom is. Окрім того, характерними є одиниці,
які побудовані за структурою простого речення і містять в собі власну назву: to become the next Steve Jobs; to be the central
promise of America; Washington is broken.
Отже, проведений аналіз, дозволяє стверджувати про те, що вживання ідіом є досить поширеним не лише у повсякденному житті пересічних громадян, але й у промовах політиків, зокрема, у промовах Барака Обами.
Використання певних структурних моделей надає виступам політика виразності і переконливості, що чинить бажаний
вплив на аудиторію і це, певною мірою, є ключовим завданням ідіоматичних прийомів.
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ДИСКУРС І ТЕКСТ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У статті проаналізовано різні підходи до трактування понять дискурс та текст. Визначено особливості комплексного міждисциплінарного підходу до вирішення термінологічної проблеми ототожнення названих понять.
Ключові слова: дискурс, текст, дискурсивний аналіз, комунікація, соціокультурний контекст.
ДИСКУРС И ТЕКСТ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ
В статье проанализированы разные подходы к трактовке понятий дискурс и текст. Определены особенности
комплексного междисциплинарного подхода к решению терминологической проблемы отождествления названых
понятий.
Ключевые слова: дискурс, текст, дискурсивный анализ, коммуникация, социокультурный контекст.
DISCOURSE AND TEXT: INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE DETERMINATION OF CONCEPTS
In the struggle for informational space the discursive perspective is particularly important as linguistic studies, methodological basis for solving interdisciplinary problems and forecasting social discourse consequences. Modern linguistics has
certain approaches to solving terminological problem: identifying notions of the text and discourse, their separation, involving text to the concept of the discourse.
Discourse means considerations determined by rationality, historicity, contextuality. Scientists determine different approaches to the discourse: pragmatic one which determines the discourse dependence on social skills and behavior; critical
discourse is dependent on the purpose and ideology of the discourse participants; cognitive one represents knowledge through
building structures according to their experience and behavior; ethnography approach defines communicative competence
which is typical for a particular speech community, has its own rules of drawing up the text, its interpretation, contains peculiar elements of linguistic code. Discourse is realized in the process of communication using language in form of the text. Linguists define the text as a group of sentences having complete semantic unity, combined by different types of lexical, grammatical, logical and stylistic connection. Characteristics of the text are purposefulness, pragmatic certainty, formality, structuring.
Such grammatical elements of the text as transitivity, nomination and modality help recreate reality or make some versions.
Thus, the studying of the problems of the text and discourse linguistics require comprehensive interdisciplinary approach
that includes ontological and epistemological preconditions for their interplay on social structures of the society, selection
of theoretical models, methodologies and specific methods of analysis and reproduction of knowledge, learning semantic
structures based on the grammatical, lexical, syntactic levels considering stylistic features and communicative relationship.
Keywords: discourse, text, discourse analysis, communication, social and cultural context.

Зміст та структура дискурсів відображають уявлення людей про світ, водночас створюючи певну реальність, яка, діючи
за своїми законами, здатна змінювати навколишню дійсність, викликаючи соціально-культурні зрушення, зміни політичного курсу, призводячи до війн та екологічних катастроф. У процесі суспільної боротьби за інформаційний простір дискурсна проблематика набуває особливої ваги не лише як наукова парадигма лінгвістичних вчень, але й як й методологічна
основа для розв’язання актуальних міждисциплінарних проблем у різних галузях знань (філософії, соціології, психології,
логіці, релігії, політиці, економіці). Широка сфера використання поняття дискурсу призвела до поширення різноманітних
підходів до його визначення та аналізу. У сучасній світовій та вітчизняній лінгвістиці доволі часто порушуються питання
щодо сутності, структури та функціонування дискурсу, оскільки нині є нагальна потреба в управлінні та прогнозуванні
розвитку дискурсу, особливо його соціальних наслідків.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед численних праць зарубіжних дослідників слід відзначити праці З.Харриса,
який вперше вжив поняття дискурс як лінгвістичний термін для аналізу тексту в контексті загальної соціокультурної ситуації; Л. Гринобла, який визначив дискурс як контрольований мисленнєвий процес з чітко впорядкованим результатом
та ідейним контекстом [8, с. 98]; Н. Ферклага, котрий розглядав дискурс як соціокультурний феномен, що є частиною
суспільних відносин, а мову як матеріальну форму ідеології. У дослідженнях українських та російських науковців визначаються поняття тексту та дискурсу (Н. Арутюнова, М. Макаров, Р. Барт, Ф. Бацевич, В. Карасик), розглядаються проблеми
тексту в лінгвістиці, закономірності функціонування мовних одиниць та їх взаємодії в процесі комунікації (Т. Артеменко,
М. Бахтін, М. Зайцева, І. Липко, В. Міщенко). Проте потребує вивчення термінологічна проблема зіставлення визначень
понять тексту та дискурсу як складових у процесі пізнання та відтворення дійсності, зокрема проблема кореляції між використанням мови та соціокультурними контекстами.
Складність та багатоплановість використання дискурсу обумовлює велику кількість підходів до вивчення цього явища
й призводить до виникнення полісемії термінологічної одиниці у різних науках. Метою роботи є визначення загальних
принципів щодо розкриття змісту понять «дискурс» та «текст» на основі вивчення прагматичного, критичного, когнітивного, етнографічного, структуралістського підходів щодо трактування сутності цих термінологічних одиниць.
Виклад основного матеріалу. Історія становлення наукової галузі, об’єктом якої є текст та дискурс, складність та багатогранність цих комунікативних одиниць дозволяють вирізнити у сучасній лінгвістиці три основні підходи до вирішення
термінологічної проблеми: ототожнення понять текст і дискурс, повне розмежування понять за характеристикою статика
об’єкта (текст) /динаміка комунікації (дискурс) та залучення тексту до поняття дискурсу [4, с. 114], зокрема текст постає
як матеріальний продукт, а дискурс як комунікативний процес.
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Дискурс (лат. discursus – міркування, промова, виступ, слова) в широкому значенні трактується як міркування, яке
як розумово-мисленнєву діяльність можна осмислювати та аналізувати в абстрактному значенні, тобто безвідносно до
просторово-часових вимірів, соціокультурних, історичних чинників, політичних, економічних інститутів. Особливостями
дискурсу в такому розумінні є його раціональність, яка передбачає чітке формулювання проблеми, необхідність її осмислення, добір доречних та достатніх аргументів, використання певних методів обґрунтування для пошуку істини. Водночас
дискурс характеризується історичністю, оскільки соціально-культурні чинники, змінюючись у часі, зумовлюють й особливості та методи його ведення. Інтенсіональна контекстуальність (лат. сontextus – з’єднання, зв’язок) – визначальна особливість дискурсу, яка відзначається залежністю розумово-мовленнєвого акту від конкретної ситуації та мети (прагматичної
чи теоретико-пізнавальної), об’єкта пізнання (науковий, філософський, релігійний, політичний, економічний дискурс) [2,
с. 407–408]. Саме контекст дискурсу визначає зміст та специфіку міркувань, методи аргументації, добір мовних засобів
відповідно до суб’єктів міркування.
Л.Філліпс та М.Йоргенсен, аналізуючи передумови для аналізу дискурсу, визначили (з посиланням на В. Барр) такі
складові: критичний підхід до знання, оскільки будь-який пізнавальний процес є результатом дискурсу; його історичну та
культурну обумовленість, зв’язок між знаннями та соціальними процесами, а також зв’язок між знаннями та соціальною
поведінкою, що в подальшому має певні наслідки як на локальному, так і на суспільному рівні. Хоча конкретні дії є досить умовними та залежними від багатьох чинників, але за певних ситуацій вони є відносно стабільними. Тому науковці
подають таке визначення дискурсу – «це форма соціальної поведінки, яка слугує для репрезентації соціального світу
(включаючи знання, людей та соціальні відносини). А також, завдяки цьому, для збереження соціальних норм та правил»
[9, с. 20]. Таким чином, дискурс – «складне комунікативне явище, що містить у собі також соціальний контекст, який дає
уявлення як про учасників комунікації (їхні характеристики), так і про процес виробництва й сприйняття» [1, с. 13]. Такий
підхід у тлумаченні терміна є прагматичним, оскільки пояснює дискурс як комунікативну дію, яка фіксується у тексті й
залежить від мети учасника, зазнаючи впливу соціальних та психологічних чинників, будучи зумовленою культурними
традиціями чи певною ідеологією. К.-О. Апель, один з перших німецьких філософів, який визнав потенціал прагматизму
у перевазі над семантикою, що допомагає розкрити специфіку соціального, відзначав, що визнання суб’єктивності на
противагу інтерсуб’єктивності є наслідком відриву мови від мислення й надання їй допоміжного значення, як форми для
висловлення думки [3, с. 162–164].
Ю.Хамбермас, представник другого покоління Франкфуртської школи, висував ідею критичної теорії у дискурсивнокомунікативній філософії, завдяки якій став би можливим соціальний прогрес, незважаючи на згубний вплив буржуазного
контексту, й таким чином визнаючи можливості доведення істинності знання завдяки дискурсу (як обміну аргументами,
які є добре фундованими в логічному відношенні, зокрема в античній філософії). Враховуючи результати психоаналітичної практики З.Фройда, вчений приходить до висновку про ідею мюнданного (зрілого) дискурсу, добре організованого та
змістовного, та мовленнєвих актів, концепція яких була розроблена аналітиками Дж. Остіном та Дж.Серлом. Водночас
науковець розробляє й теорію комунікативної дії, оскільки слова (текст) є недостатніми у процесі розв’язання проблемної
ситуації, при цьому слід зважати на дискурсивну етику відповідальності. Отже, німецький філософ і соціолог визначає
дискурс як особливий вид комунікації, у якому пріоритет надається критичному аналізові та обґрунтуванню точок зору та
дій учасників з максимальним відстороненням від реальності.
Представником критичного дискурсивного аналізу є Н. Ферклаг, який визначав три складові будь-якого дискурсу:
текст, дискурсивну та соціальну практику, завдяки посередництву яких створюються, сприймаються та інтерпретуються
тексти. Лінгвістично дискурси реалізуються через формальні особливості: лексичне наповнення, граматику, синтаксис,
зв’язність речень, а соціальна реалізація дозволяє змінити знання, ідентичність та соціальні взаємовідносини.
Когнітивний підхід до розуміння сутності дискурсу пояснює його через побудову структур для репрезентації знань,
за умови ідентифікації особою ситуації, про яку говориться в тексті, відповідно до власних уявлень, власного досвіду та
моделей поведінки, які є досить суб’єктивними. Таке трактування дискурсу дозволяє пояснити індивідуальні та групові
відмінності в осмисленні соціальної інформації (вплив мас-медіа на читачів).
Етнографічний підхід ключовим поняттям у трактуванні дискурсу визначає комунікативну компетенцію, яка властива
певній мовленнєвій спільноті, й має притаманні для неї правила розгортання тексту, його інтерпретації, втілення комунікативних та інтерактивних задумів, містить своєрідні елементи лінгвістичного коду. Такий підхід є важливим для розуміння
культурно маркованих стратегій дискурсу та дослідження міжнаціональних особливостей у процесі спілкування [8, с. 100].
Дискурс неможливо розглядати як абстрактну систему (структуралістський та постструктуралістський підхід), це –
доволі динамічна форма соціальної практики, яка реалізується у процесі спілкування через мову у формі тексту. У вузьколінгвістичному сенсі текст (лат. textus – тканина, сплетіння, з’єднання) – упорядкована група речень або їх аналогів, що
являють собою завершену смислову єдність, поєднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку. Водночас ознаками тексту є певна цілеспрямованість і прагматична визначеність, що з формальної точки
зору дозволяє трактувати дискурс як велику кількість сформульованих послідовних висловлювань. Дискурс визначається
як динамічний процес мовної діяльності, вписаний в її соціальний контекст, що призводить до утворення певного результату, що має формальну структуру – текст [10, с. 296]. Поль Рікер наголошує, що текст – це «об’єднані або структуровані
форми дискурсу, зафіксовані в письмовій формі» [9, с. 3]. На думку багатьох дослідників, поняття текст має значно більшу
сферу застосування, оскільки «поняття текст застосовується не тільки для зв’язного мовного твору, але й для будь-якого
письмового документа, в тому числі й з елементами графіки, який, на відміну від дискурсу, будується не тільки за законами мови, але й за іншими схемами, згідно з практичними потребами людини (анкета, список, реклама, перелік інструкцій
тощо)» [7].
Дискурс-аналіз (за методикою Феркло [5, с. 133]) передбачає аналіз тексту завдяки таким складовим: контроль взаємодії між співрозмовниками, етнічні аспекти, фразобудова, метафоричність та граматична організація. Серед граматичних
елементів особливе значення мають такі елементи як: транзитивність, що дозволяє визначити зв’язок між подіями і процесами; номінальність, яка, зменшуючи значимість агента, дозволяє зосередитися на результаті; модальність, яка є способом висловлення свого ставлення до знання чи системи знань. Всі ці інструменти сприяють відображенню реальності або
створенню певних версій реальності, соціальної ідентичності та соціальних взаємин.
Системний підхід до вивчення дискурсу передбачає всебічний аналіз, тобто використання багатьох наук відповідно до
методологічних вимог. Науки, маючи абстрактний характер, сприяють вибору конкретної методології, яка дозволить отримати конкретні висновки. Дійсність у дослідженні повинна розглядатися не як суб’єкт, а як практична діяльність людини.
Тому, досліджуючи дискурс і текст, можна говорити про певне людське мислення, мову, поведінку в реальних умовах, в
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конкретній ситуації. Проте аналіз проблеми дискурсу завжди виявляє недостатність абстрактного знання, потребуючи
при цьому синтезу різного наукового знання. Філософ Г. Щедрицький визначав, що навіть між різнорідним знанням [3,
с. 170–175] існують певні міждисциплінарні зв’язки, які відображають істотні, необхідні та достовірні відносини між
поняттями. При цьому науковець акцентував увагу на необхідності оцінки існуючого та морально-етичних критеріїв, які
є важливим фактором та соціокультурною дією у дослідженні. Ці складові сьогодні доволі активно використовуються в
політичній сфері при розробці тематики дискурсу з метою активного залучення мас, формування певної ідеології та спонуканні до дії. Текст у такому контексті виступає як засіб реалізації дискурсу, а мова як медіум інтерсуб’єктивної реальності,
як соціальне явище.
Отже, дискурс можна трактувати як усне або письмове висловлювання, або його фрагмент, «що вбирає все різноманіття історичної епохи, індивідуальних і соціальних особливостей як комуніканта, так і комунікативної ситуації, в якій
відбувається спілкування. У дискурсі відображається менталітет і культура як національна, загальна, так і індивідуальна,
приватна» [6, с. 53]. А текст – це фрагмент, взятий без урахування комплексу екстралінгвістичних ознак ситуації, під
час якої він створюється й сприймається. Тому аналіз тексту передбачає фіксацію на мовному змісті, а для дискурсивного аналізу характерне залучення таких лінгвістичних і нелінгвістичних чинників: значення мовної одиниці, причина
її вибору, успішність виконання відправником інформації свого наміру, особливості аудиторії, що сприймає інформацію
(рівень освіченості, культурний рівень, приналежність до конкретної етнічної групи, яка має певний менталітет), оцінка
супутнього фону та інші фактори [7, с. 14]. У науковому пізнанні дискурс постає як аналітична концепція, як сутність, яку
дослідник проектує на реальність, щоб створити певну структуру дослідження. Водночас структура дискурсу завжди залежить від того, як вона реалізується в мовній практиці. Тому без дослідження лінгвістичної практики неможливо пояснити
структуру, й те, що може її змінити, або передбачити наслідки.
Вивчення проблем лінгвістики тексту та дискурсу потребує комплексного міждисциплінарного підходу, який включає
онтологічні та епістемологічні передумови, що визначають місце та взаємовплив тексту і дискурсу на соціальні структури
суспільства, добір теоретичних моделей, вибір методології та специфічних методів аналізу, конструювання та відтворення
знань, вивчення семантичних конструкцій на граматичному, лексичному, синтаксичному рівнях з урахуванням їх жанрових, стильових особливостей та комунікативних відношень. Зміст дискурсу можна досліджувати шляхом системного
лінгвістичного аналізу, а аргументацію результатів доводити на основі конверсаційного аналізу та риторики, на яких базується дискурсивна психологія. Дискурс-аналіз слід розглядати як аналітичну перспективу досліджень соціальних практик,
що дозволяє знайти шляхи виведення істинного знання або слугує підставою для прийняття конструктивного рішення чи
нав’язування певної ідеології та формування свідомості мас, спонукання до дії.
Враховуючи складність об’єкта пізнання, яким є дискурс, його багатофункціональність, вирізняється актуальна проблема уніфікації цього поняття. Подальшого дослідження та практичної розробки потребують й питання пов’язані з дискурсивною практикою, зокрема управління діловою комунікацією, прогнозування поведінки аудиторії ЗМІ та формування
суспільної думки, розробка рекламних та політичних кампаній, вплив національної ідентичності на встановлення взаємин
у процесі економічної діяльності.
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СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ У РЕАЛІЗАЦІЇ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКИХ КІНОСЛОГАНІВ)
У статті розглядаються мовленнєві маніпулятивні техніки, застосовані в сучасних американських кінослоганах
(2000-х рр.). Схарактеризовано стилістичні засоби, які сприяють маніпулятивності кінослоганів і відмічено, яким
чином вони діють на реципієнта. Продемонстровано взаємозв’язок між техніками маніпуляції і стилістичними засобами вербалізації цих технік у сучасних американських кінослоганах.
Ключові слова: кінослоган, комунікативний вплив, мовна маніпулятивна техніка, персоналізація слогана, стилістичні засоби.
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКИХ КИНОСЛОГАНОВ)
В статье рассматриваются речевые техники манипуляции, использованые в современных американских кинослоганах (2000-х гг.). Охарактеризованы стилистические средства, способствуютвующие манипулятивности ки-
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нослоганов, и отмечено, каким образом они действуют на реципиента. Продемонстрирована взаимосвязь между
техниками манипуляции и стилистическими средствами вербализации этих техник в современных американских
кинослоганах.
Ключевые слова: кинослоган, коммуникативное влияние, речевая манипулятивная техника, персонализация слогана, стилистические средства.
STYLISTIC DEVICES IN THE REALIZATION OF MANIPULATION TECHNIQUES (ON THE MATERIAL OF
AMERICAN FILM TAGLINES)
The article considers contemporary American film taglines (those of the 2000s) and the manipulation techniques applied
in them. The linguistic and psychological definitions of manipulation have been given and the major manipulation techniques
used in advertisements have been pointed out. The film tagline has been described as a means of linguistic manipulation in the
advertising discourse. The purpose of the manipulation in a film tagline has been pointed out. The major linguistic manipulation
techniques applied in film taglines (implicit command, imlicature, suggestion) have also been described. The linguistic means
(syntactic, lexical and grammatical) which create the manipulative effect in taglines have been characterized and the ways they
affect the recipient have been revealed. The use of various stylistic devices (personification, rhetorical question, rhyme, pun,
repetition etc.) for the realization of the manipulation has been illustrated by examples of American film taglines of the 2000s.
Moreover, precedent phenomena were described as manipulation devices in the advertising discourse, and their role in the
linguistic manipulation of film taglines has been pointed out, illustrated by examples. Conclusions have been made as for the
purposes of the use of stylistic devices and the ways in which particular stylistic devices affect the recipient`s subconscious. The
connection between the manipulation techniques and the stylistic means of their realization has been demonstrated.
Keywords: film tagline, communicative impact, linguistic manipulation technique, personalization of the tagline, stylistic
devices.

Реклама є важливою частиною сучасної масової культури, і з розвитком засобів комунікації рекламні тексти займають
все більш міцні позиції у повсякденному житті сучасної людини. Завдяки розвитку технологій маркетингу сучасне рекламне повідомлення поступово втрачає ознаки інформативності і набуває більш прагматичного, маніпулятивного змісту.
У даній статті ми розглянемо такий вид рекламного повідомлення, як кінослоган, і схарактеризуємо стилістичні засоби, у
яких виражається його маніпулятивність.
За визначенням психологів, маніпуляція – це спосіб духовного впливу на людей через програмування їх поведінки;
цей вплив спрямований на психічні структури людини, здійснюється приховано і має на меті формування певних думок,
вражень, установок або їх зміну в потрібному напрямку. Лінгвісти визначають, що у рекламних текстах для привернення
і утримання уваги споживача застосовується мовне маніпулювання – використання особливостей мови і принципів її
вживання з метою прихованого впливу на адресата. Маніпулятивні можливості рекламного дискурсу реалізуються за допомогою вербальних засобів, які збуджують емоційні реакції реципієнта і викликають відповідні дії [8, c. 12].
Важливим засобом впливу й маніпулювання свідомістю реципієнта у рекламі є слоган. Стислість і яскраве мовне
оформлення слогана, максимальна економія мовних засобів, у яких втілена вся інформація рекламного дискурсу, а також
апеляція до емоцій та почуттів адресата, обумовлюють маніпулятивний вплив слогана у рекламі: спочатку він викликає
інтерес до товару, потім сприяє максимальному запам’ятовуванню інформації і, нарешті, спонукає до виконання потрібної
рекламодавцю дії [8, c. 15]. Щодо слоганів для кінофільмів, приховані можливості мови використовуються авторами для
того, щоб нав’язати потенційному глядачу певне уявлення про кінофільм, ставлення до нього, емоційну реакцію на нього
тощо [15, c. 34]. Тобото кінослоган має зацікавити, заінтригувати, подати яскравий образ або асоціацію, таким чином вводячи реципієнта у певний емоційний стан (захвату, веселощів, страху, пригніченості тощо).
Актуальність дослідження обумовлена посиленням інтересу сучасних вітчизняних дослідників до лінгвістичних механізмів впливу рекламних текстів на реципієнта. Наприклад, А. Бєлова характеризує маніпулятивні стратегії як засіб впливу на адресата; Ю. Пирогова досліджує мовні механізми передачі імпліцитної інформації у рекламних слоганах; О. Медведєва, О. Дмитрук, В. Зірка виділяють лексичні і стилістичні засоби мовної маніпуляції, що використовуються у рекламних
текстах тощо. Значну кількість робіт присвячено вивченню механізмів маніпуляції у рекламних слоганах для різних товарів
та послуг (наприклад, у слоганах косметичних фірм), зокрема її вербальних засобів маніпуляції [3; 14; 15; 6; 7; 8].
На відміну від рекламних слоганів товарів і послуг, які мають на меті формування в реципієнта функціонально-споживчого інтересу, слогани кінофільмів, які ми розглядаємо у цій статті, формують емоційно-змістовний інтерес. Цей факт
обумовлює відмінності маніпулятивних технологій та віповідних їм вербальних засобів у сучасних американських кінослоганах, тому ми вважаємо за доцільне дослідити їх у цій статті.
Таким чином, у даній статті предметом дослідження є мовна маніпуляція у кінослоганах, а об’єктом дослідження
– стилістичні засоби, що використовуються у слоганах сучасних американських кінофільмів (2000-х рр.) для надання їм
маніпулятивності.
Спочатку розглянемо деякі маніпулятивні техніки, що використовуються у різних жанрах рекламних текстів:
1) команда, прихована у запитанні; ця техніка містить риторичне запитання: реципієнта не прямо просять виконати
конкретну дію, а запитують, чи здатний він виконати цю дію [1, c. 113];
2) імплікатура: те, що може мати на увазі мовець; припущення або висновок, який виводить реципієнт із отриманого
повідомлення (генерується комбінацією мовних засобів та ситуації мовлення, оскільки одне й те саме висловлювання
може викликати різні імплікатури за різних обставин) [16, c. 120];
3) навіювання: прямий і неаргументований вплив однієї людини (сугестора) на іншу (сугерента); під час навіювання
здійснюється процес впливу, що ґрунтується на некритичному сприйнятті інформації, мета навіювання полягає у впливі
на почуття людини, а через них – на її волю й розум [12, c. 154].
На основі поданої класифікації маніпулятивних технік, ми виділяємо наступні мовленнєві техніки, які застосовуються
у сучасних американських кінослоганах і, на наш погляд, корелюють із вищеописаними техніками маніпуляції:
1) використання синтаксичних стилістичних засобів (вживання питальних речень в значенні розповідних, вживання
риторичних запитань створює ефект діалогічності; синтаксичні ітерації сприяють фокусуванню уваги реципієнта на певних фактах);
2) використання лексико-семантичних стилістичних засобів (мовна гра, що генерує варіативність значень, вживання
омонімів як джерела каламбурів тощо);
3) використання граматичних конструкцій – особових займенників (використання займенників «ти», «ми», «вони» в
рекламному дискурсі допомагає створити видимість об’єктивного викладу інформації, а також об’єднати референта та
реципієнта, створюючи ілюзію спільності) [4, c. 92].
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Із поданого переліку мовних маніпулятивних технік випливає, що маніпулятивна спрямованість кінослоганів виявляється в актуалізації різноманітних стилістичних засобів, які активізують асоціативні та емоційні реакції реципієнта.
Таким чином, мета дослідження – виділити стилістичні засоби, що є вербальними компонентами маніпуляції у сучасних американських кінослоганах, та схарактеризувати особливості їх впливу на реципієнта.
Отже, до маніпулятивних компонентів, які знаходимо у слоганах сучасних американських фільмів, належать різноманітні стилістичні засоби (лексичні, синтаксичні, фонетичні: метафора, риторичні запитання, алюзія, каламбур, мовна гра,
рима і т.д.), а також прецедентні феномени [7], які ми розглядаємо у складі лексичних стилістичних засобів.
Одним із важливих засобів впливу і маніпуляції свідомістю адресата є використання в РД прецедентних феноменів.
Термін «прецедентний феномен» був запропонований Ю. Карауловим, під яким автор розуміє феномени, значущі для певної особистості в пізнавальному та емоційному плані; але значно важливішими є ті, які мають надособистісний характер,
тобто добре відомі широкому оточенню цієї особистості, включаючи попередників і сучасників; такі, звернення до яких
поновлюється неоднарозово в дискурсі цієї мовної особистості [10, c. 117]. Таким чином, прецедентні феномени – це висловлювання, знання яких має надіндивідуальний характер, і які добре відомі представникам певного суспільства, що обумовлено культурною пам’яттю та традиціями. Прецедентні феномени можуть мати різні джерела походження: література
та її персонажі, історія, політика тощо.
Прецедентними феноменами, які найчастіше вживаються у кінослоганах, є приказки, крилаті вирази, цитати, афоризми, власні імена, назви відомих творів мистецтва, а також фразеологізми [2, c. 152], які наділені величезною семантичною ємністю при мінімальній формальній місткості; усі ці засоби привертають увагу адресата і сприяють швидкому
запам’ятовуванню слоганів.
Приклади прецедентних феноменів знаходимо у сучасних американських кінослоганах:
When God couldn’t save The King, the Queen turned to someone who could (The King’s Speech, 2010) – у даному слогані
вживання прецедентного феномена (назви державного гімну Великої Британії God save The King) поєднано з мовною
грою; такий прийом створює певний гумористичнй ефект та викликає зацікавлення у реципієнта;
Evil shall with evil be expelled (The Girl With the Dragon Tattoo, 2011) – у даному прикладі кінослоган використовує
цитату з Біблії у якості прецедентного феномена, створюючи у потенційного глядача серйозний настрій і готуючи його до
сприйняття подій фільму.
Персоніфікація, що являє собою перенесення властивостей неживих предметів на живі істоти [9, c. 85], у кінослоганах слугує джерелом виникнення оригінальних художніх образів, наприклад:
Death doesn’t take no for an answer (Final Destination, 2000) – смерть постає у вигляді істоти, що веде діалог з головними
героями.
Вживання риторичних запитань у кінослоганах підсилює емоційне посилання до глядача. Риторичне запитання –
один із прийомів, які беруть участь у персоналізації слогана, тобто створюють ефект безпосереднього звертання до реципієнта, індивідуальної адресованості.
Серед інших засобів персоналізації можемо назвати такі: розмовна лексика та сленгові звороти (через ці лексичні засоби реалізується звертання слогана до широких народних мас), іменники з пестливими суфіксами (створення атмосфери
інтимності, довіри при сприйнятті слогана реципієнтом), вживання особових займенників I, you, присвійного займенника
your (ефект безпосереднього звертання):
What if you had 72 hours to save everything you live for? (The Next Three Days, 2010);
Think you’re alone? Think again (Hollow Man, 2000);
What’s eating you? (Jeepers Creepers, 2001).
У поданих прикладах кінослоганів риторичні запитання поєднуються із засобами персоналізації (займенник you), що
збільшує емоційний вплив. Звертаючись до глядача, слогани імітують певну психологічну ситуацію: вибору цінностей
(перший приклад), переосмислення певних аспектів власного життя тощо.
Рима є одним з найпопулярніших мовних засобів маніпуляції у кінослоганах. Вона сприяє кращому запам’ятовуванню
рекламного повідомлення, посилює атрактивність і виразність слогана, наприклад:
From gentle to mental (Me, Myself, and Irene, 2000);
Slow Justice is no Justice (Faster, 2010).
Каламбур та мовна гра [17, c. 116] часто використовуються у кінослоганах для створення гумористичного ефекту,
і, відповідно, гарного настрою в аудиторії. Також ці мовні засоби активізують пам’ять глядача, оскільки подають влучні,
часто кумедні асоціації для запам’ятовування. Сприйняття слогану стає більш евристичним і відбувається периферійним
шляхом, оминувши логіку [13, c. 57]:
Their privates have just gone public (Sex Tape, 2014) – мовну гру в цьому слогані побудовано на багатозначності слова
private (приватний, особистий): у множині privates (статеві органи) та на протиставленні значень private – public; мовна гра
створює комічний ефект, активізує уяву реципієнта, він прагне дізнатися, яким чином склалася згадана у слогані куpйозна
ситуація;
She doesn’t give an «F» (Bad Teacher, 2011) – у даному випадку мовна гра полягає у зіставленні значень фрази to give
an «F» (перше значення – ставити низьку оцінку «F»; друге значення, жаргонне – перейматися чимось); слоган створює у
глядача позитивний настрій, пропагує «легке» ставлення до життя через посилання на героїню фільму;
Escape or Die Frying (Chicken Run, 2000) – афоризм Escape or Die Тrying вплетено у мовну слів за допомогою зміни
першої літери (trying – frying), що створює комічний ефект, щоправда, з елементом «чорного» гумору.
До того ж, мовна гра у кінослоганах може охоплювати назву фільму або ім’я головного героя, що сприяє швидкому і
міцному запам’ятовуванню інформації глядачем:
Dark. Darker. Darko (Donnie Darko, 2001).
Повтори, які використовуються у кінослоганах, закріплюють знання про рекламований фільм, підсилюють комунікативний ефект рекламного повідомлення. Сучасні американські кінослогани містять такі різновиди повторів, як анафора,
хіазм, синтаксичний паралелізм [9, c. 99] тощо:
He knows no fear, he knows no danger, he knows nothing (Johnny English. 2003);
It never forgives. It never forgets (The Grudge, 2004);
One part outrage. One part justice. Three parts rum. Mix well (Rum Diary, 2011).
Для підсилення емоційного забарвлення кінослогану і підкреслення основної його ідеї, автори застосовують антитезу
– різке протиставлення понять або явищ [9, c. 48]:
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After a night they can’t remember comes a day they’ll never forget (Dude, Where’s My Car? 2000);
Based on true events that never actually happened (Haunted House 2, 2014).
Таким чином, вищеназвані вербальні засоби є прагматично зумовленими і мають високий маніпулятивний потенціал у
складі сучасних американських кінослоганів. Маючи оцінну семантику, вони приваблюють увагу адресата (потенційного
глядача), створюють позитивні яскраві образи кінофільмів, стимулюють емоційно-асоціативні реакції, за рахунок чого
відбувається прихований вплив на свідомість адресата та спонукання його до дії, потрібної рекламодавцю – відвідання
кінотеатру, придбання запису фільму тощо. Оцінивши значення стилістичних засобів для релізації маніпулятивних
технологій, найближчою перспективою дослідження вважаємо розгляд і порівняння синтаксису сучасних американських
та британських кінослоганів як фактора їх комунікативного впливу.
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АБРЕВІАЦІЯ ТА УСІЧЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ СЛОВОТВОРЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ
ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНОМУ ІТАЛІЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ
У статті розглянуто продуктивність різноманітних складноскорочених слів (абревіатур), як одного із способів
словотворення у сучасному італійському та українському медіа-дискурсі. У дослідженні висвітлено важливість
передачі інформації за законом економії мовної енергії, наслідком чого є активізація інноваційних лексем-абревіатур.
Ключові слова: абревіація, телескопні номінації, слова-зливки, злиття, усічення.
АББРЕВИАЦИЯ И УСЕЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ИТАЛЬЯНСКОМ И УКРАИНСКОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ
В статье рассмотрены продуктивность различных сложносокращённых слов (аббревиатур), как одного из способов
словообразования в современном итальянском и украинском медиа-дискурсе. В исследовании освещены важность передачи информации по закону языковой энергии, следствием чего является активизация инновационных лексем-аббревиатур.
Ключевые слова: аббревиация, телескопные номинации, слова-слитки, слияние, усечение.
THE ABBREVIATION AND THE TRUNCATE AS A WAY OF WORD-FORMATION OF LEXICAL INNOVATIONS
IN CONTEMPORARY ITALIAN AND UCRAINIAN MEDIA-DISCOURSE
The article deals with the performance of various shortened words (abbreviations), as one of the word formation ways in
modern Italian and Ukrainian media discourse. The article also describes the importance of information transfer according
to the law of language conserve energy, resulting in the activation of innovation tokens-abbreviations.
Key words: abbreviation, telescope nominations, word-bars, merging, truncate.

Постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями. У процесах сучасної деривації заслуговує на увагу таке поняття як «абревіація» (лат. abbreviation – скорочення) – спосіб словотворення,
що розвинувся у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві у ХХ ст. [5, с. 7]. Лінгвальна практика італійського та українського медіа-дискурсу характеризується зрозтанням продуктивності різноманітних складноскорочених слів (абревіатур).
Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Дослідження абревіацій та відабревіатурних утворень було об’єктом морфологічного вивчення українських та італійських мовознавців (О. Земська, Н. Клименко, Є. Карпіловської, Л. Кислюк,
М. Плющ, О. Стишов, Дж. Адамо, П. Дзолі, В. делла Валле, Т. де Мауро, Б. Мільоріні).
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Метою статті є розкриття специфіки абревіації, як одного із способів словотворення у сучасному італійському та
українському медіа-дискурсі, що зумовлює розв’язання таких завдань:
– обґрунтувати необхідність розмежування термінів абревіація, телескопна номінація, слова-зливки, злиття, усічення;
– проаналізувати інформативно-номінативне функціонування складноскорочених слів (абревіатур) в італійському та
українському медіа-дискурсі.
Наукові результати. Дослідження складноскорочених слів (абревіатур) у сучасному італійському та українському медіа-дискурсі дає змогу поглибити уявлення про тенденції та продуктивність різних типів деривації (літерних, звукових, складових, мішаних), як одного із способів словотворення. Функціонування абревіатур у ЗМІ, спричинено екстралінгвальними
чинниками (соціально-економічними, політичними умовами). Більшість абревіатурних слів-одноденок, на думку О. Стишова,
виступають маркованими одиницями індивідуально-авторського характеру, які є номінаціями-мітками певної доби [7, с. 256].
Частіше за все процесу абревіації підлягають технічні терміни, назви організацій, груп, політичних рухів. Напр.: в укр.
ПК (персональний комп’ютер), ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі), УКРОП (УКРаїнський ОПір),
БЮТ (Блок Юлії Тимошенко), АТО (Антитерористична операція), тощо / в італ. GRUPPO A.M.A. (Gruppo di auto muto
aiuto), A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), Pdl (Partito Democratico del Lavoro), Fiom (Federazione
Italiana Metalmeccanici). Напр.: Членам Ради ОБСЄ також продемонстрували жилети й каски, які роздають журналістам
для більшої безпеки під час висвітлення «євромайданих» акцій (УМ, №180(4620)); E` iniziato il mega-vertice Pdl di Arcore
volute da Silvio Berlusconi (la Repubblica, 24/08/13).
Італійській мовознавець П. Дзолі, називає абревіатури «словами-недопалками», вважає, що інтенсивне їх творення
та використання у мовній практиці зумовлене позамовними чинниками та впливом інших мов [8]. Єдність та активізація
міжнародних зв’язків як незалежної України, так і європейської Італії, входження держав до світових організацій сприяє
кількісному творенню складних синтаксичних структур та їх похідних на позначення певних понять, явищ у мові тієї чи
тієї нації. Такі одиниці не завжди фіксовані загальномовними словниками та є частково включеними у праці тих чи інших
дослідників, зокрема в українській (О. Стишов, Л. Ніколаєнко) та італійській мовах (Б. Мільоріні, А. Тонтон, П. Д’Акіллє).
Використання слів-абревіацій на шпальтах газет має прагматичний характер та істотно великий потенціал. Скорочення – це процес компресії, де частина оригінального слова відкидається. У сучасному італійському та українському медіадискурсі є важливим передача інформації за законом економії мовної енергії, наслідком чого є активізація інноваційних
лексем-абревіатур, що називаються телескопними номінаціями, словами-зливками, злиттям.
Л. Ніколаєнко під поняттям злиття розуміє, що це злиття усіченого кореня одного слова з цілим словом або з’єднання
двох усічених коренів. Телескопні номінації, як правило утворюються для позначення нового гібрида [3, с. 26]. Зазначимо,
що на позначення цього поняття в італійській мові Б. Мільоріні вводить термін «parola macedonia». На його думку, таке
мовне явище має хоча б три складові і умовно порівнюється з фруктовим італійським салатом, у французькій мові – з великою наповненою валізою, проте в іспанській мові такі слова вже називають акронімами, які притаманні і українській мові.
Акронім – абревіатура утворена від початкових звуків, слів або сполук, що вимовляється як єдине слово [6, с. 19; 1, с. 153154]. Пізніше А. Тонтон визначає акронім терміном «blends» – (англ.) суміш [2, с. 571]. Напр.: La guerra degli pseudonimi
(pseudonym wars, abbreviata in nymwars) ha avuto un inizio e una fine a cavallo dell’estate del 2011 (la Repubblica, 06/08/2012);
Lo slang è una miniera di neologismi, che rappresentano una spia dei mutamenti del nostro mondo, in cui si fa colazione davanti
alla scrivania dell’ufficio («deskfast», da «breakfast» e «desk») (la Repubblica, 10/09/2012). Поява в італійській мові акронімівінновацій (nymwars, deskfast) запозиченного характеру набуває практичного використання.
Активізація частковоскорочених абревіатур в сучасних українських та італійських періодичних виданнях сприяє їх
інформативно-номінативному функціонуванню. Компоненти абревіації визначають їхні види [5, с. 7]: 1) літерні (ініціальні), напр.: Литва вибрала пріоритети – ЄС і НАТО. Конкуренція «європеїзації» стала провідною у розвитку країни (УМ,
№108(4548)); Il Cdr: «Solidarietà ai colleghi, le fonti vanno tutelate» (la Repubblica, 9/11/13); 2) звукові, напр.: Дійсно, бойове
протистояння в зоні АТО потроху спадає (УМ, №028, 26/02/15); IOT. Internet of Things, l’Internet delle Cose. Entro il 2015
ci saranno 15 miliardi di dispositivi online, un terzo dei quali saranno «intelligenti» (la Repubblica, 02/12/2012); 3) складові,
напр.: Шевком від часів компартійної диктатури стояв поза критикою (ЛУ, №7(5585)); Олігархат в Україні стягнув іще
більшої потуги (ЛУ, №7(5585)); 4) мішані, напр.: У рамках фестивалю «Фортмісія» на польську-українському кордоні
ми малювали гігантські геліографіті з повітряної кулі (УМ, №88(4528)); Alla Consob i tabulati telefonici di due giornalisti di
«Repubblica» (la Repubblica, 9/11/13). Інновації-абревіатури, які складаються з початкового першого слова та цілого другого сприяють більшому розумінню читачами їх внутрішньої форми (шевком, олігархат, фортмісія).
Зазначимо те, що словотвірна система української мови відкрита до оказіональних, відабревіатурних похідних, які
притаманні мові сучасних ЗМІ. Інтенсивне творення інновацій-абревіатур, серед яких переважають іронічно-марковані
складноскорочені слова, є відображенням реалій та подій певного народу, країни. Найбільш продукованими є інноваціїабревіатури від політичних імен, діячів, осіб (В.В. Путін – ВВП; В.Ф. Янукович – ВФЯ; Ю.В. Тимошенко – ЮВТ), напр.:
Всюдисуща преса «упіймала» ВВП під час його візиту до Італії та задала напрочуд вчасне питання (УМ, №175(4615)); Віктор Янукович закликав присутніх на майданах у Києві…«Я прошу всіх політиків не поспішати…прийдуть вибори, люди
визначаться»…Так завжди було, і так має бути, – заявив ВФЯ…(УМ, №178(4618)); Днями донька ЮВТ Євгенія заявила, що
з 14 червня стан здоров’я її матері різко погіршився (УМ, №90(4530)); ЗНОву? (назва статті). На проведення зовнішнього
незалежного тестування може не вистачити коштів (УМ, №70(4510)); Влада – як ГМО (назва статті), (УМ, №178(4618)).
У італійській мові нами була зафіксована невелика кількість таких інновації, напр.: Via l’Imu, arriva la tassa Ics. Così il
carico sarà ridotto. L’ipotesi del modello tedesco: un’imposta sostituirà anche Tares e addizionale Irpef (La Stampa, 04/05/2013);
OccupyPd arriva alla Bolognina «Niente scissioni, resettiamo il partito». Giorgio Prodi: «Contro mio padre un vero atto politico»
(la Repubblica, 27/04/2013); Proposta M5S: «600 euro al mese per 9 milioni di persone» (la Repubblica, 9/11/13). На позначення
політичного руху у Італії, під керівництвом Беппе Грілло «Il Movimento 5 Stelle», виникла інновація-абревіація M5S.
Спільними як для української, так й італійської мови є інновації-абревіатури на позначення осіб, пор.: в укр. «Недаремно ж він утік», – каже БЮТівець Олександр Бригинець… (УМ, №88(4528)); «КУНівці по столах у парламенті не стрибали
б»…очолив вінницьку обласну організацію КУНу, яка хоч і не є такою мітинговою і розпіаренною, як ВОС, але заснована
учасниками українського визвольного руху…(УМ, №90(4530)); в італ. Deluso dal cosidddetto «Abc» (la «strana maggioranza»
Alfano-Bersani-Casini), [...] e già pronto a buttarsi sul «Cag», il nuovo asse Casini-Alfano-Grillo (l’Unità, 13/05/2012). Зазначимо, що в українській мові інновації-абревіатури змінюються з додаванням питомих закінчень та словотворчих суфіксів,
і виконують функцію означального компонента в новоутворюваних дволексемних сполуках. Інновації-абревіатури на позначення певних партій, організацій, явищ, політичних течій чи ознак приналежності. Напр.: Вторгувавши за них одне чи
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два місця у списку якогось червоного «ПРіБЮТу» для вождя оновленого Руху (УМ, №86(4526)); Далі було поневіряння
в таборах для переміщення осіб (Ді-Пі), потім переїзд до США… в Німеччині, ми «діпісти», провели п’ять років (ЛУ,
№37(5466)); На даху монолітного блокпосту встановлено справжню БРДМ…(УМ, №110(4550)); в італ. Negli ultimi due
anni alla Bpm hanno prevalso gli scontri tra Bonomi e i sindacati (la Repubblica, 9/11/13); Forma di «Dpr» (decreto del presidente
della Repubblica) all’interno del quale inserire anche pezzi di riforma portuale (la Repubblica, 20/02/15).
Аналізуючи особливості інновацій-абревіатур, ми змушені звернути увагу на те, що такі лексичні новоутворення
ускладнюють сприйняття інформації для певного кола читачів. Лише у контексті стає зрозумілим те чи інше складноскорочене слово, пор.: Я був одним з організаторів акцій протесту проти Податкового кодексу і вигадав навіть абревіатуру
– КАТ – кодекс Азарова – Тігіпка (УМ, №82(4522)); Il fondo per il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il
programma TEN-T, e riceve ulteriori contributi dai membri del consorzio quali Renault, BMW e Volkswagen e l’ESB (Electricity
Supply Board irlandese) (la Repubblica, 24/11/13); E l’interscambio e la comunicazione fra le componenti avvengono tramite gli
Esb (Enterprise Service Bus) middleware, che permettono di integrare le diverse tecnologie utilizzate (la Repubblica, 23/09/13).
У сучасній мові ЗМІ подекуди зустрічаються слова-інновації, які відносяться до такого способу словотворення як усічення
або апокопа (від грец. ἀποκοπή – відсікання), пор.: Чиновники в Донецьку формують такий представницький орган «від народу», що продукуватиме винятково «одобрямс» (УМ, №88(4528)); C’è anche un’app (від. італ. applicazione) come Diptic PDQ che
con i suoi quattordici filtri permette effetti soft (la Repubblica 9/11/13); Così diventa più facile ricomporre la frattura tra alfaniani e fan
del Berlusca, e propiziare la ricomposizione tra i fratelli ora separati, un matrimonio da celebrare alla grande (la Repubblica, 31/01/15).
Висновки та перспективи подальших розвідок. Проілюстровані приклади демонструють широке застосування літерних (ініціальних) та частоковоскорочених інновацій-абревіатур у мові українського та італійського медіа-дискурсу.
Число таких слів-інновацій постійно зростає в обох мовах. На даному етапі дослідження сучасного словотвору та нових
мовних одиниць, утворених на основі скорочення та спрощення їхньої структури є актуальним питанням та подальшою
перспективою нашого дослідження.
Література:

1. D’Achille P. L’italiano contemporaneo / Paolo D’Achille. – Bologna, Il Mulino, 2006. – 264 p.
2. Thornton A. M. Parole macedonia, in: Grossmann-Rainer / Anna Maria Thornton. – 2004. pp. 569–571.
3. Ніколаєнко Л. С. Мотиваційна основа аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах:
дис.... канд. філол. наук: 10.02.17 / Любов Сергіївна Ніколаєнко. – К., 2009. – 206 с.
4. Панько Т. І. Українське термінознавство : Підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.
5. Русанівський В. М. Українська мова. Енциклопедія / В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк. – К. : Вид-во «Укр.
енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с.: іл.
6. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава :
Довкілля-К, 2010. – 716 с.
7. Стишов О. А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця XX ст.: дис. …
доктора філол. наук: 10.02.01 / Олександр Анатолійович Стишов. − К., 2004. – 486 с.
8. Тreccani G. Neologismi / Giovanni Тreccani. − Roma, 2008. – 718 p.
9. Черданцева Т. З. Очерки по лексикологии итальянского языка / Тамара Захаровна Черданцева. – М. : Издательство ЛКИ,
2007. − 192 с.

Джерела ілюстративного матеріалу:

1. Україна молода (УМ). – 2013. – №70(4510); №82(4522); № 88(4528); №86(4526); № 90 (4530); № 108(4548); №110(4550);
№175(4615); №178(4618); №180(4620); 2015. – №028.
2. Літературна Україна (ЛУ). – №7(5585); №37(5466).
3. La Repubblica. – 06/08/2012; 02/12/2012; 24/08/2013; 27/04/2013; 23/09/2013; 9/11/2013; 24/11/2013; 31/01/2015; 20/02/2015
[Електронний ресурс] : http://www.repubblica.it/
4. La Stampa. – 04/05/2013 [Електронний ресурс] : http://www.lastampa.it
5. L’Unità. – 13/05/2012 [Електронний ресурс]: http://www.unita.it

Ю. Є. Манохіна,

УДК 811.161.2′367.622.21

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

КАТЕГОРІЯ ЗБІРНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ КІЛЬКОСТІ
У статті розглянуто категорію збірності через призму лінгвістики, логіки, філософії. Увагу зосереджено на
діалектичному поєднання в межах збірного іменника двох значень – значення множинності предметів і значення
одиничного предмета, оскільки категорія збірності уявляється як однинність, що характеризує множинність як
самостійну одиницю.
Визначено ознаки категорії збірності, що пов’язують її з лінгвофілософською категорією кількості.
Ключові слова: категорія збірності, категорія кількості, одиничність, множинність, збірний іменник.
Категория собирательности как составляющая лингвофилософской категории
количества
В статье рассмотрена категория собирательности через призму лингвистики, логики, философии. Внимание сосредоточено на диалектическом соединении в пределах собирательного существительного двух значений – значения
множественности предметов и значения единичного предмета, поскольку категория собирательности представляется как единичность, которая характеризует множественность как самостоятельную единицу. Определены
признаки категории собирательности, которые связывают её с категорией количественности.
Ключевые слова: категория собирательности, категория количественности, единичность, множественность,
собирательное имя существительное.
The category of collectivity as a part of linguophilosophical category of number
The category of collectivity is considered through the prism of linguistics, logic, philosophy in the article. The main attention is focused on the dialectical combination of two meanings – the meaning of the plurality of objects and the meaning of the
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single object within collective noun, as the category of collectivity is presented as a singular category that is characterized by
plurality as an independent unit. It is determined that the category of collectivity is closely connected with the category of number where the main opposition is the opposition of the singular category and plurality. The opposition «one – many» underlies
the inner structure of the category of number, but grammatical category of number is narrower than the category of plurality
and the singular category as its separate case. Since the concept of collectivity is directly linked with the notion of quantity,
it is formulated through comparison with it. It is proved that the qualitativeness of the category of collectivity is achieved by
assessment of the object by the speaker based on the comparison, the association of objects and particular form of association.
Keywords: the category of collectivity, the category of number, the singular category, plurality, collective noun.

В основі поняття збірності лежить властива людському мисленню здатність об’єднувати в одній одиниці номінацію
предметів або істот, що сприймаються як єдине ціле. З одного боку, збірність – це однинність, а з другого, – множинність.
У будь-якому разі поняття збірності безпосередньо пов’язане з поняттям кількості й визначається та формулюється через
зіставлення з ним.
Мета статті – визначити й проаналізувати ознаки категорії збірності, що пов’язують її із лінгвофілософською категорією кількості.
Поняття збірності як форма мислення і вербальна реалізація здавна було об’єктом дослідження лінгвістики, логіки,
філософії. Відомо, що в понятті синтезовано найбільш суттєві, загальні, особливі властивості речей чи предметів. У логіці
поняття збірності визначається як таке, у якому кожен елемент обсягу є сукупністю відносно самостійних предметів, що
мисляться як один предмет. Усі інші належать до незбірних [6, с. 123].
Поняттям збірності оперує також і філософія, його сутність полягає в тому, що елементами обсягу цього поняття є сукупності окремо існуючих, але певним чином пов’язаних між собою предметів, через що сукупність мислиться «збірно»,
тобто як єдине ціле [8, с. 381]. Це твердження ілюструється прикладом: кожний елемент обсягу поняття «ліс» є окремим
елементом, але ліс – це сукупність дерев, що мислиться як єдине ціле. Збірними поняттями прийнято вважати поняття «народ», «колектив» тощо. Такі сукупності розглядаються як ціле і мають свої властивості, що відрізняються від властивостей
елементів, що входять до цих сукупностей.
Категорія збірності тісно повʼязана з лінгвофілософською категорією кількості, що має складну систему способів вираження, якій відповідає не менш складна система засобів її вираження. В. В. Акуленко, С. В. Іконнікова, О. М. Ляшевська,
Т. Ю. Мороз, О. М. Полянський, Д. І. Руденко, А. Є. Супрун, І. С. Тимофєєв, З. Я. Тураєва, Л. Д. Чеснокова, С. Г. Шляхтенко
та ін. основним протиставленням категорії кількості вважають протиставлення однинності і множинності. Опозиція один
– не один (один – багато) лежить в основі внутрішньої структури категорії кількості. Множинність – це те, що більше
одиниці, тобто множинність трактуєтся як протичлен опозиції один – неодин, що відповідає граматичній опозиції «однина
– множина». Однак граматична категорія числа вужча від категорії множинності й однинності. Число – наслідок визначення потужності множинності як дискретної сукупності.
Однинність – це певна кількість (один) і протиставляється множинності як величина недискретна дискретній, частина – цілому, елемент – системі. Множинність може бути означеною, неозначеною і приблизною. Означена множинність не
має вказівки на предмети, що рахуються. Неозначену множинність не можна уявити «в чистому вигляді». Протиставлення
означеної і неозначеної множинності зумовлено різним характером охоплення фактів дійсності. В обʼєктивній дійсності
існує певна кількість предметів, і ця кількість завжди визначена, тобто в будь-який момент може бути репрезентована
певним числом. В обʼєктивній дійсності не може бути неозначеної кількості предметів. Ідея неозначеної кількості – це
результат або процесу узагальнення, або непізнаної кількості предметів [9, с. 7]. Приблизна множинність – це явище синкретичне за своєю природою, семантичною особливістю якого є означення невизначеної кількості з указівкою на певні
межі цієї множинності.
Категорія невизначеної множинності поділяється за семантикою на три підвиди: 1) невизначена множинність широкого діапазону, 2) оцінна невизначена множинність, 3) неозначена множинність сукупності [9, с. 11–12]. Неозначена
множинність, на думку Л.Д. Чеснокової, складається з чотирьох груп: 1) так звана «збірна множинність», 2) неозначена
множинність з нижньою межею, 3) неозначена множинність з верхньою межею, 4) метафорична неозначена множинність.
Теоретичне осмислення категорії множинності запропоноване О.О. Холодовичем, який виділяє категорію множинності і трактує її як змістовну, тобто таку, що виражає співвідношення поняття множинності й однинності. Дослідник
виокремлює 6 типів множинності:
1) означена-неозначена множинність (горошини-горох);
2) множинність предметів – множинність предметна, де друге – множинність однакових частин, що створюють один
предмет (руки-граблі);
3) множинність конкретна, т.зв. суцільна, – дискретна (звірина);
4) множинність однорідна – неоднорідна (луги – ліс і вода);
5) множинність арифметична як сума складових – алгебраїчна як сукупність (суниця, лижі);
6) множинність тотальна, що охоплює всю сукупність, – партитивна, що охоплює певну частину сукупності (столи –
три столи) [7, с. 173–195].
Означена кількість в об᾿єктивній дійсності виявляється, з одного боку, як дискретна подільна кількість, а з другого, – як
недискретна неподільна кількість. Як дискретне буття існує множинність (багато), як недискретне – одиниця, одне (єдине).
Категорія збірності відображає найбільш загальні й суттєві властивості, зв’язки й відношення предметів і явищ
об’єктивної дійсності. Ця категорія є відображенням істотних ознак низки однорідних предметів, що не втратили своєї індивідуальності. Категорія збірності поєднує риси одиничних і загальних понять: з одного боку, збірність – це однинність,
а з другого, – множинність. Іншими словами, в іменнику із семантикою збірності діалектично поєднано два значення –
значення реальної множинності предметів, що відступає на задній план, і значення одиничного предмета, що висувається
на передній план і є домінантним. З домінантою абсолютно нормально корелює форма однини. Домінантність значення
однинності формально пояснюється тим, що збірні іменники у формі однини мають співвідносні форми множини, що
виражають некінцеву дискретну множинність (група – групи, колектив – колективи). Тріаді «один предмет – дискретна
множинність предметів – збірна множинність предметів» у логіці відповідає тріада «одиничне поняття – загальне поняття
– збірне поняття» [2, с. 193].
Уважається, що категорія збірності – це деяка однинність, оскільки характеризує множинність як самостійну неподільну єдність. Неможливість однозначності цього твердження спростовує В.Ф. Асмус: «Збірні поняття поєднують властивість загальних і одиничних понять. Як і загальні поняття, вони охоплюють або репрезентують цілий клас предметів.
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Так само, як за посередництва одиничних понять, за допомогою збірного поняття мислиться одиничний предмет. Однак
одиничний предмет власне як одиничний існує лише для думки. Насправді єдність його складається з множинності, причому реально існує – як якість предмета – саме множинність, а не єдність» [1, с. 3].
Загальні назви в мові передусім повинні співвідноситися з об’єктами дійсності, й найчастіше ці об’єкти є дискретними, такими, які можна порахувати, здатними утворювати множинність. Основною семою, що виражає окремішність
денотата, можна назвати сему дискретності. Саме ця сема дискретності лежить в основі визначення категорії числа, що є
провідним засобом вираження значення один-багато. «Специфіка дискретної множинності предметів полягає в тому, що
вона не має певної якісної визначеності, яка відрізняється від якісної визначеності її складників. Водночас з некінцевою
дискретною множинністю виділяється кінцева збірна множинність предметів. Якісна визначеність збірної множинності
відрізняється від якісної множинності її складників» [2, с. 195].
Як зазначає І.С. Тимофєєв, «кількість у методологічному плані є визначеність одноякісних (однорідних) предметів, яка
розглядається з огляду на інтенсивність чи ступінь вияву будь-якої ознаки» [5, с. 21].
Відомо, що категорія кількості у своїй основі має категорію якості, оскільки первинна свідомість якісної визначеності
предметів стала основою угруповання їх у кількісні ряди.
Важливим способом подолання неозначеності й виділення думкою предмета пізнання, стверджує І.С. Тимофєєв, є
встановлення якісної визначеності, яка реалізується у відношеннях тотожності й різниці з іншими предметами [5, с. 41].
Але для цього необхідною умовою є цілісний розгляд ознак. Якщо йдеться про дискретні предмети, що можуть бути
рахованими, то «якість, – констатує дослідник, – виділяє, формує конкретну множинність, чим створюються умови для
процедури рахунку, бо перш, ніж рахувати, потрібно знати, що рахувати» [5, с. 22].
«Відношення кількості та якості, – зазначає Н.О. Слюсарева, – досить своєрідні при описі явищ у кожному конкретному разі, а вираження їх, як правило, часом поєднується, протиставляючи поняття» [4, с. 176]. Для підтвердження цієї
думки наведемо таку низку слів: вівця – багато овець – отара. Якісна характеристика ґрунтується на виявленні схожості
(тварини, худоба, свійська худоба; сукупність овець – сукупність тварин, худоби). Кількісний вияв полягає у збільшенні
одиниць – суб’єктів такого об’єднання: більше ніж один. Поглянемо на це під іншим кутом зору. «У ряду стіл – багато
столів, – стверджує Н.О. Слюсарева, – ми не зможемо додати ще один (чи декілька) член – аудиторія (канцелярія, відділ)».
На нашу думку, у першому прикладі, окрім кількісної характеристики (10, 56, 100 чи більше голів овець), існує якісна,
що полягає у спільній меті об’єднання за спільною ознакою: тварини одного виду, одного призначення (вирощуються з
метою одержання м’яса, вовни, молока). А в іншому випадку така «аргументована згуртованість» відсутня. Синтез якості
і кількості з домінантною роллю першої з метою аналізу дистрибуцій очевидний.
Твердження про визначення збірності через узаємодію тільки з категоріями предметності й квантитативності вимагає
суттєвого перегляду. Оцінна характеристика виникає тоді, коли мовець показує своє ставлення до множинності, збірності,
при потребі думаючи про неї як про недискретну множинність. Звичайно, при цьому мовець уявлятиме не об’єкт в одиничному екземплярі, а сукупність осіб, сконцентрованих, об’єднаних у цьому разі для вираження не стільки кількості
(вона невідома мовцеві), а скільки якісного осмислення множини, угруповання. Процес утворення, наприклад, частини
війська – стрілецтва – може бути таким. Зрозуміло, що солдати (стрільці), об’єднуючись у це угруповання, не мали метою
кількісне об’єднання, а передусім якісне, тобто лише тих осіб, які хотіли воювати і вміли стріляти. Ознака притаманна
поняттю множинності – зібрання людей, тобто залучення певної кількості, більше ніж один (онтологічної кількості), а
інколи – ніж десять – двадцять осіб, предметів. Збірні іменники, зауважимо, мають власну смислову специфіку, що, на
думку Д. І. Руденка, уможливлює виділення їх в окремий клас. У збірних іменників значення множинності має лексичний
характер і суперечить значенню нерахованості, недискретності, яке виражають ці імена граматично, що служить джерелом
виникнення оцінки [3, с. 166–168]. Оцінка, на наш погляд, може бути і позитивною (або нейтральною) – купецтво, студентство, і негативною – офіцерня, солдатня, татарва, що знову ж таки залежить від ставлення мовця до явищ дійсності
і формальних репрезентантів емоційної характеристики об’єкта. Збірні лексеми, за словами Д.І. Руденка, розмежовують
«класи людей, тварин, рослин, речей» – як через свої словотвірні ознаки, так і семантично, методом оцінки [3, с. 177].
О. О. Холодович так звані збірні іменники зокрема і категорію збірності загалом уважає такими, що можуть бути самостійною, індивідуалізованою, самодостатньою категорією, яка характеризується як квалітативно-квантитативна, оскільки
вона організована відповідно до своїх власних принципів. Квалітативність досягається: 1) оцінюванням об’єкта з боку
мовця на основі порівняння; 2) тісною взаємодією об’єктів (у чому полягає мета об’єднання); 3) особливим різновидом
самого об’єднання, відношенням цілого і частини. О.О. Холодович стверджує, що саме це називають збірністю, оскільки
збірність постає як «сукупність однорідних предметів, що складають одне ціле, тобто як одиниця, що протистоїть іншій
сукупності, яку теж розуміють як одне ціле, знову ж таки інша одиниця. Недарма ж і формою в цьому разі для множинності є форма однини, бо що таке однина, як не форма вираження якості par exellence» [7, с. 173].
Отже, збірність можна визначати як атрибутивну онтологічну категорію, що має квалітативно-квантитативний характер і виражає трактування певного зібрання предметів як неподільної спільності цих предметів у їх просторово-часовій
нерозривності. Саме така сутність категорії збірності тісно пов’язує її з лінгвофілософською категорією кількості.
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ПАРАДОКСАЛЬНА ОБРАЗНІСТЬ І НЕМОЖЛИВІ СВІТИ
В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Стаття присвячена виявленню специфіки парадоксальних поетичних форм, а саме парадоксальної образності
та неможливих світів у сучасному англомовному поетичному дискурсі. Розмежовано мікропарадоксальні та макропарадоксальні поетичні образи. Неможливі поетичні світи визначаються параметрами неможливого часу та простору, які втілено за допомогою стилістичних прийомів металепсису, пролепсису та гістеропротерону.
Ключові слова: когнітивно-дискурсивна категорія парадоксальності, парадоксальна поетична форма, парадоксальний поетичний образ, неможливий поетичний світ.
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ОБРАЗНОСТЬ И НЕВОЗМОЖНЫЕ МИРЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Статья посвящена выявлению специфики парадоксальных поэтических форм, а именно парадоксальной образности и невозможных миров в современном англоязычном поэтическом дискурсе. Выделены микропарадоксальные
и макропарадоксальные поэтические образы. Невозможные поэтические миры определяются параметрами невозможного времени и пространства, воплощенные при помощи стилистических приёмов металепсиса, пролепсиса и
гистеропротерона.
Ключевые слова: когнитивно-дискурсивная категория парадоксальности, парадоксальная поэтическая форма,
парадоксальный поэтический образ, невозможный поэтический мир.
PARADOXICAL IMAGERY AND IMPOSSIBLE WORLDS IN CONTEMPORARY ANGLOPHONE POETIC DISCOURSE
The article focuses on revealing the specificity of paradoxical poetic forms, in particular paradoxical imagery and impossible worlds. Paradoxicality is viewed as a cognitive and discourse category characterized by prototypical effects. It involves
mental processes and discourse configurations in their interaction. The content of the category is structured by a number of
categorial features, while its form is represented by paradoxical poetic forms, such as paradoxical poetic imagery, paradoxical poetic structures, paradoxical poetic worlds, etc., displaying different extent of manifestation in poetic discourse. The
paradoxicality category is structured by several focuses, such as contradiction, impossibility and mobility. The contradiction
focus includes the features of anomaly, illogicality and incongruity. The impossibility focus embraces the characteristics of
weirdness and ambiguity. The mobility focus involves dynamism, graduality, moveability and boundedness. In contemporary
Anglophone poetic discourse these characteristics are manifested differently. Paradoxical imagery is classified into microparadoxical and macroparadoxical. Microparadoxical images are expressed by poetic oxymora, paradoxes, antithesis, catachresis, localized within the boundaries of a noun phrase or sentence. Macroparadoxical imagery transcends the boundaries
of the sentence and is realized on textual or even discursive level. Impossible poetic worlds are determined by the parameters
of impossible time and space, actualized by means of metalepsis, prolepsis and hysteron proteron.
Key words: cognitive and discourse category of paradoxicality, paradoxical poetic form, paradoxical poetic image, impossible poetic world.

На зламі століть антропокосмічний принцип осмислення картини світу відображає децентровану систему уявлень людини про світ [2, c. 18]. Зароджуються нові типи поетичного мислення, а саме екологічне [2; 3], цитатне [5] та есеїстичне
[3]. Особлива постмодерністська чуттєвість, мовлення, знаки та символи [7] замінюються дігімодерністською взаємодію з
артефактом [6] та метамодерністською паралаксністю [10].
Постструктуралістська парадигма, що панувала в різних сферах гуманітарного знання затверджує принцип «методологічного, або епістемологічного сумніву» [1, с. 6]. Деконструкція як специфічна практика аналізу художнього тексту, зорієнтована на виявлення внутрішньої суперечливості тексту, розкриття його логічних глухих кутів та інференцію смислів,
що приховано навіть від автора, тобто «сплячих» смислів, які успадковані від дискурсивних практик минулого. Поетика
постмодернізму руйнує закономірності [там само, с. 154], встановлює ризоматичний принцип текстотворення (див. О. А.
Бабелюк), згідно з яким у тексті переплітаються безліч «коренів» (див. напр., Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі) і кодів, утворюючи
ризому. У ХХІ столітті посткогнітивна парадигмальна мозаїчність дає поштовх до пошуку нестандартних шляхів у вирішенні лінгвістичних і міждисциплінарних проблем, сповідуючи, як зазначає О.П. Воробйова, принцип «епістемної збірки».
У такому еволюційному та загальнонауковому контексті актуальності набувають дослідження ірраціональних виявів
свідомості, а саме емоцій, інтуїції, а також феноменів, яким властива парадоксальність, алогічність, абсурдність, аномальність. Об’єкт статті становлять парадоксальні поетичні форми, зокрема (не)можливі поетичні світи та парадоксальні поетичні образи. Метою є виявлення засобів парадоксалізації поетичних світів і поетичних образів. Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 1) визначити поняття парадоксальної поетичної форми у світлі когнітивно-дискурсивної
категорії парадоксальності; 2) розробити типологію (не)можливих поетичних світів і парадоксальних поетичних образів.
Одвічна проблема встановлення характеру парадоксу в ХХІ столітті трансформується у глобальніші виміри. Саме у цю
добу все більшу увагу дослідників привертає парадоксальність як характеристика соціальної та художньої свідомості [3;
1; 2], як невід’ємна риса художніх дискурсивних практик [3; 1], поетичних зокрема [4; 8]. Парадоксальність розкривається
не лише у суперечливих формах і явищах, а ґрунтується на категоріях інакшого, що викликає «подвійний і неможливий
ефекти» [3, с. 57].
Дослідження парадоксальності з позиції когнітивно-дискурсивної парадигми уможливлює її визначення як когнітивно-дискурсивної категорії, що охоплює мисленнєві процеси та їх мовленнєві перетворення. Зміст категорії парадоксальності виражено її категоріальними ознаками, що підпорядковуються низці фокусів. Фокус суперечливості включає риси
алогічності, аномальності та інконгруентності. Фокус неможливості охоплює характеристики неочікуваності, несумісності та дивакуватості. Фокус мобільності інкорпорує якості рухомості, межевості, динамічності та градуальності. Форму
категорії парадоксальності репрезентовано низкою парадоксальних поетичних форм різного ступеня експлікації у сучасному англомовному поетичному дискурсі – парадоксальним поетичним образом, парадоксальною поетичною структурою
та парадоксальним поетичним світом.
З огляду на об’єкт статті, детальніше зупинимось на парадоксальних поетичних образах і парадоксальних поетичних
світах. Функціонування парадоксальних поетичних образів спостерігається у неможливих поетичних світах. У засто© О. С. Маріна, 2015
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суванні методики моделювання можливих світів до аналізу поетичного дискурсу спираємось на праці M.-L. Ryan [9]. У
художньому просторі М.-Л. Раян розмежовує онтологічну неможливість, неможливий час, неможливий простір і неможливий текст взагалі [там само]. Онтологічна неможливість реалізуються за допомогою прийому металепсису як парадоксального прийому наративу, який тлумачиться як будь-яке вторгнення екстрадієгетичного нарратора в текстовий світ або
навпаки. Неможливий час і простір актуалізовано в сучасному англомовному поетичному дискурсі через прийоми гістеропротерону та пролепсису, що ґрунтуються на порушенні хронологічного перебігу подій.
Парадоксальний поетичний образ визначаємо як когнітивно-семіотичне утворення, що структурується передконцептуальною, концептуальною, і вербальною іпостасями, характеризується варіативністю та динамічністю концептуальносемантичної структури та постає як мультимодальний конструкт. Іншими словами, він є результатом актуалізації парадоксальних смислів через їх «трансляцію» у різних семіотичних вимірах – поетичному, візуальному та аудіовізуальному
дискурсах. Таким чином осмислення й інтерпретація парадоксального поетичного образу відбувається на перетині двох
або більше модусів його формування та функціонування, а саме вербального, візуального та аудіовізуального. По-перше,
маються на увазі відеоролики, створені за мотивами того чи іншого поетичного тексту, на зразок «Парадоксів та оксиморонів» Дж. Ешбері (англ. Paradoxes and Oxymora by J. Ashbery). По-друге, інтерсеміотичні зв’язки встановлюються між
парадоксальними поетичними та парадоксальними візуальними образами.
У парадоксальних словесних поетичних образах, виражених оксимороном або парадоксом, актуалізовано рису суперечливості: progress is a comfortable disease (e.e. cummings) artificial heart (P. Gizzi), black Sun (D. Gascoyne), city is a soliloquy
(A. Joron); living doll (S. Plath, C. Duffy); I have a man in my hands I have a woman in my shoes (K. Koch). Парадоксальні
образи-катахрези, виражають ознаку інконгруентності: And the heart-rounded world that holds us up, sighing, could be our
next best friend (J. Garrett); shaving seconds, sexy money (R. Armantrout). У свою чергу, парадоксальні образи-адінатони вербалізують характеристику неможливості, як-от у вірші У. Одена (англ. W.Н. Auden) As I Walked Out One Evening. Риторична
фігура вираження неможливого – адінатон тлумачиться як гіперболічне порівняння доведене до найвищого ступеня неможливості. За допомогою поетичних адінатонів (I’ll love you / Till China and Africa meet / the River jumps over the mountain
/ the salmon sing in the street) викресається смисл найпалкішого вічного кохання, але створюється дещо комічний ефект. Виходячи з положень теорії схем Е. Семіно, для інтерпретації наведеного фрагменту вимагається активація схеми ФІЗИЧНІ
УМОВИ, що містить знання про географічне місцеположення, характеристики флори та фауни. Цей процес відбувається
завдяки лексичним одиницям – складникам образів-адінатонів: China, Africa, river, mountain, salmon. Проте у цьому випадку має місце відхилення від стереотипної схеми, оскільки у реальному світі два континенти (China, Africa) ніколи не
об’єднаються, річка ніколи не перестрибне через гору, а риба (salmon) ніколи не співатиме на вулиці. Натомість, такий
неможливий світ видається доволі можливим в аналізованому поетичному тексті.
Проектування неможливого світу у віршованому творі Ч. Бернштейна «Solidarity Is the Name We Give to What We
Cannot Hold» відбувається завдяки суперечливості образу ліричного героя, який стверджує свою одночасну причетність до
нескінченної низки поетичних напрямів, літературно-стильових епох і шкіл: I am a nude formalist poet; a constructivist poet/
Objectivist poet/ a surrealist poet in Jersey/ a Dada poet/ a cubo-futurist poet in Central Park. Прецендентні імена, зокрема географічні назви – New York, California, San Francisco, Jersey, Harvard Square – свідчать про просторову рухомість поета. Головною ж характеристикою митця, що реконструюємо у результаті аналізу, є його «багатоканальність» – multitrack poet.
Мається на увазі співіснування у художній свідомості сучасного поета контрастивних і суперечливих властивостей, що
відбивається у співіснуванні у композиційно-смисловій структурі навіть одного поетичного тексту рис різних поетичних
жанрів і форм, що дає можливість зробити висновок про трансжанровість сучасного англомовного поетичного дискурсу.
У цьому віршованому творі можливим видається моделювання двох текстових світів, що вступають у відношення протиріччя. Перший – Світ ліричного героя – поета – творчої особистості, операторами якого виступає дейктична одиниця I.
Другий – Світ читачки з оператором – she.
До неможливого поетичного дискурсу відносимо і віршовані твори, що увійшли до збірки 73 poems (насправді 79).
Назва є алюзією на однойменну збірку віршів Е.Е. Каммінгса 73 вірші. У такий спосіб поет наче натякає на зміст і форму того поетичного, що він збирається представити на розсуд читачеві/слухачеві/глядачеві. Адже ця поезія представляє
сплав вербальної, звукової і візуальної площин. За поетичною грою словами, фонемами, цифрами, за вираховуванням і
систематизацією складів, стоїть своєрідна типологізація мовленнєвих одиниць. У результаті аналізу нами встановлено
низку критеріїв, за якими композиційно побудовано класифікації: за абетковим порядком; за фонологією; за кількісним
принципом. Наприклад, dourly/hourly/John Gotti/sourly, Bruce Lee/drolly/holy/lowly/slowly. Морфеми, слова й словосполучення обрано за римуванням кінцевого складу, як у попередніх прикладах -ly; -ment: oinkment / ointment / anointment
/appointment / disjointment / disappoint(ment) тощо. Як правило, кількість складів у номінативних одиницях зростає у
фінальному рядку або вживається словосполучення. Так, у поетичному тексті 7 перші три рядки вимовляються у два
склади: gain weight/jailbait/soul mate. У наступному рядку номінативна одиниця hesitate відкриває ланцюг трискладових
слів: penetrate, watergate. У текстовому світі одного вірша або усіх поетичних текстів суположенню підлягають несумісні
образи або форми, що відлунють ще невідомими смислами: jailbait та soul; eat me (poem 73), beat me/defeat me (poem 74).
Інтертекстуальні зв’язки проступають через вживання прецедентних імен реальних осіб з неіснуючими істотами: John
Gotti (вірш 2); Bruce Lee (вірш 4); Mommy/Madonna/Ciccone (вірш 75).
Підсумовуючи зазначимо, що в сучасному англомовному поетичному дискурсі виявлено мікропарадоксальні та макропарадоксальні поетичні фонообрази та образи-картинки. Параметри, що визначають неможливість поетичних світів –
неможливий час та неможливий простір утілено завдяки стилістичним прийомам металепсису, пролепсису та гістеропротерону. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у виявленні когнітивно-комунікативних стратегій парадоксалізації
сучасного англомовного поетичного дискурсу.
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СПОНУКАЛЬНІ ДІАЛОГИ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ
В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
У статті зосереджено увагу на спонукальних діалогах – навчальному матеріалі в курсі УМІ, завдяки якому можна на
будь-якому етапі вивчення мови значно ефективніше працювати зі студентами-іноземцями, швидше очікувати досягнення ними бажаного комунікативного рівня, більш природно і невимушено (з прив’язкою до теми і ситуації) організовувати
навчальний процес, щоб студенти якнайшвидше подолали мовний бар’єр, були активними співрозмовниками, готовими до
живого спілкування в чужомовному середовищі. Обґрунтовано важливість чіткої мотивації студентів, розуміння того, що
навіть коротке, вивчене на перших заняттях прохання може цього ж дня бути використане в конкретній мовній ситуації
на вулиці, в транспорті, в крамниці і т.д. В статті зроблено акцент на тому, що діалоги дуже важливий для використання
в курсі УМІ матеріал, на який слід зважати при виборі навчального забезпечення, хоч часто в підручниках, які найчастіше
доступні іноземцям, бракує вправ для навчання говорінню і слуханню. Кілька таких підручників розглянуто в цьому дослідженні як приклад того, що укладачі використовують діалоги лише як ілюстративний матеріал для певних граматичних чи
лексичних явищ, тоді як доцільно було б чітко розмежовувати навчальний матеріал відповідно до розділів мовознавчої науки
в межах одного підручника, щоб діалоги, якщо вони є, не були лише текстами-ілюстраціями до граматичних підрозділів.
Ключові слова: українська мова як іноземна, спонукальні діалоги, мовленнєва ситуація.
ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ КАК УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ В КУРСЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО
В статье сосредоточено внимание на побудительных диалогах – учебном материале в курсе украинского языка как
иностранного, благодаря которому можно на любом этапе изучения языка гораздо эффективнее работать со студентами-иностранцами, скорее ожидать достижения ими желаемого коммуникативного уровня, более естественно
и непринужденно (с привязкой к теме и ситуации) организовывать учебный процесс, чтобы студенты как можно
быстрее преодолели языковое препятствие, были активными собеседниками, готовыми к живому общению в иноязычной среде. Обоснованно важность четкой мотивации студентов понимание того, что даже изученный на первых
занятиях диалог может в этот же день быть использовано в конкретной языковой ситуации на улице, в транспорте,
в магазине и т.д. В статье сделан акцент на том, что диалог очень важен для использования в курсе украинского языка
как иностранного, материал, который следует учитывать при выборе учебного обеспечения, хотя часто в учебниках,
которые чаще всего доступны иностранцам, не хватает упражнений для обучения коммуникации. Несколько таких
учебников рассмотрено в этом исследовании в качестве примера того, что составители используют диалоги только
как иллюстративный материал для определенных грамматических или лексических явлений, тогда как целесообразно
было бы четко разграничивать учебный материал в соответствии с разделами языкознания в пределах одного учебника, чтобы диалоги, если они есть, не были только текстами-иллюстрациями к грамматическим подразделениям.
Ключевые слова: украинский язык как иностранный, побудительные диалоги, речевая ситуация.
INCENTIVE DIALOGUES AS TEACHING MATERIAL IN THE STADY PROCESS OF UKRAINIAN AS A FOREIGN
In the article attention is concentrated on incentive dialogues – educational material in a course of Ukrainian as a foreign language due to that it is possible on any stage of study of language considerably more effective to work with studentsforeigners, quicker to expect an achievement by them desirable communicative level, more naturally and naturally (with attachment to the theme and situation) to organize an educational process, that students overcame a language barrier as quick
as possible, were active interlocutors ready to live interaction in a foreign environment. Importance of clear motivation of
students, understanding of that even the short, request studied on the first employments can this very day be used in a concrete
language situation outside is reasonable, in a transport, in a shop et cetera. In the article an accent is done on that dialogues
very important for the use in a course of Ukrainian as a foreign language material on that it follows to take into account at
the choice of the educational providing, though often in textbooks that mostly accessible to the foreigners, exercises failing for
studies to the manner of speaking and listening. A few such textbooks are considered in this research as an example of that
compilers use dialogues only as illustrative material for the certain grammatical or lexical phenomena, while expediently it
would be clearly educational material in accordance with the divisions of linguistic science within the limits of one textbook,
that dialogues, if they are, were not only texts-illustrations to grammatical subdivisions.
Key words: Ukrainian as a foreign language, incentive dialogues, speech situation.

Основною частиною навчального комплексу є підручник – книга, що викладає основи наукових знань відповідно до
програми і призначена для навчання. Крім теоретичних відомостей, містить вправи і завдання для самостійної роботи, для
вироблення умінь і навичок, для розвитку мовлення. Підручник реалізує загальнодидактичні принципи: 1) єдності навчання, виховання і розвитку особистості; 2) науковості, систематичності і послідовності; 3) наступності і перспективності;
4) зв’язку теорії з практикою; 5) усвідомленості й доступності; 6) наочності; 7) застосування різних форм навчальної діяльності; 8) оптимального вибору і поєднання різних методів і прийомів навчання. Зі специфічних методичних принципів
особливу увагу приділяють комплексності (взаємопов’язаному навчанню чотирьох видів мовленнєвої діяльності), принципам мовленнєво-мислительної активності та мовленнєвої індивідуалізації [3, с. 97]. Дотримуючись таких загальних
закономірностей, укладачі обирають найдоцільніше наповнення для засобів навчання.
Укладачі підручників з української мови як іноземної по-різному організовують навчальний матеріал, залежно від того,
на якому рівні іноземці володіють мовою, як швидко їм потрібно досягти кінцевого результату, який із видів мовленнєвої
діяльності повинен домінувати в навчанні, щоб задовольнити потребу іноземця.
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Підручники для початкових етапів вивчення мови здебільшого побудовані за граматичним принципом. Основна увага
звернена на вироблення в студентів найважливіших мовних навичок на основі включеного в програму граматичного матеріалу. Тому в таких підручниках діалоги (якщо вони взагалі є) використані насамперед для демонстрації певних граматичних форм – компонентів діалогічних реплік. Так, у підручнику Л.Г. Новицької та Т.М. Поліщук [1] є кілька спонукальних
реплік (– Скажіть, будь ласка, це центр?; – Скажіть, будь ласка, що це?; – Скажіть, будь ласка, чий це журнал?). Вправу,
до якої належить перша репліка, автори підручника пропонують для закріплення знань про звук [ж]. А завдання вправи, з
якої взято дві інші репліки, полягає в закріпленні лексики на позначення речей. Ще у підручнику є діалогічні репліки, за
допомогою яких ілюструють використання дієслів наказового способу (– Читайте, будь ласка, оповідання).
У підручнику А.Б. Чистякової, Л.У. Селіверстової та Г.М. Лагути [8] також немає достатньої кількості вправ з діалогічним матеріалом, який би розвивав власне усне мовлення. Завдання до поодиноких вправ зі спонукальними діалогами обмежується їх прочитанням (– Маріє, ходімо до парку) чи правильним написанням слів з метою закріплення певних мовних
явищ (– Друзі, підемо до кав’ярні).
У підручнику Т. Д. Фролової [7], що також побудований за граматичним принципом, поряд з завданнями граматичного
характеру (поставити слова в правильній формі: – Не (спішити) язиком, (квапитися) ділом)) є завдання «творчі» – скласти
діалоги, проте виконання й цих завдань обмежується граматичною темою.
А от підручник Н. Ф. Зайченко та С. А. Воробйової [2] призначений для вивчення української мови як іноземної на
завершальних етапах. Тут особлива увага приділяється вправам, які дозволяють вдосконалити навички усного мовлення в
актуальних ситуаціях повсякденного спілкування. Підручник побудований за тематичним принципом. Всі теми обмежені
компетенціями. Компетенція висловлювання прохання одна з провідних у підручнику, тому у ньому є багато вправ для
відпрацювання спонукальних діалогів. Всі завдання ґрунтуються на лексико-тематичному мінімумі. Автори підручника
пропонують прочитати і запам’ятати спонукальні вислови; визначити, в якій ситуації вони вживаються; закінчити діалогічні репліки; здійснити ситуативну диференціацію подібних висловів; дібрати до діалогічних синонімічні і скласти з
ними короткі діалоги; відтворити перші репліки діалогів відповідно до ситуації; описати ситуації, в яких можуть використовуватися певні репліки; скласти діалоги за ситуаціями; переробити уривки художніх текстів на діалоги.
Отже, виходячи з аналізу підручників, можна сказати, що тематична організація матеріалу в підручнику найбільш
сприятлива для формування навичок усного мовлення, тоді як граматична не висвітлює специфіки діалогу. Тому вивчення
виду мовленнєвої діяльності – говоріння слід розпочинати насамперед з вибору кращого підручника, використання якого
забезпечило б досягнення найкращих результатів в опануванні закономірностей діалогічного мовлення.
Людина за своєю природою прагне спілкування, хоче що-небудь повідомити, наказати, про щось запитати, попросити
і т.д., але людина говорить не тільки, для того, щоб виразити думку, – писав Ж. Вандрієс, – а й для того, щоб вплинути
на інших [4, с. 237 240]. Ця думка підтверджує важливість спонукальних діалогів як навчального матеріалу в курсі УМІ.
У лінгвістів, які займаються питаннями розвитку вмінь і навичок діалогічного мовлення іноземною мовою, виникають
труднощі з оформленням навчального матеріалу і створенням системи вправ. Це насамперед стосується викладання мови
як іноземної на завершальному етапі навчання, коли необхідно знайти способи, які сприяли б навчанню іноземців природній мовленнєвій поведінці, яка характерна для тої чи іншої ситуації мовленнєвої комунікації [6, с. 171–172].
Робота зі спонукальними діалогами (як і з діалогами загалом) в іноземній аудиторії передбачає виокремлення певних
тем і ситуацій.
Мовленнєвий потік поділяють за змістом на визначені, різні за довжиною відрізки, кожен з яких демонструє бесіду на
яку-небудь тему. Є багато способів переходу від однієї теми до іншої. Важливо навчити іноземців вести діалог в межах
обраної теми, орієнтуватися і не втрачати впевненості при зміні ситуації, коли потрібно невимушено перейти до іншої
теми. Наприклад:
1) –Чи можу я поміряти ці сукні?
– Так, звичайно.
– Підкажіть, будь ласка, котра з них більше мені до лиця?
– Я думаю, що червона.
2) – Чи можу я поміряти ці сукні?
– Вибачте, але у нас не залишилося суконь вашого розміру.
– Підкажіть, будь ласка, де я можу придбати щось подібне?
– На вулиці Гнатюка, в магазині «Перлина».
Ще одне явище, яке має місце в процесі природного діалогічного мовлення, – це членування теми на підтеми, кожна з
яких має свою змістову завершеність. Перехід від однієї частини теми до іншої здійснюється, наприклад, тоді, коли в процесі викладу думки один зі співрозмовників звертається до іншого з проханням чи наказом [5, с.15–22].
Практична мета оволодіння діалогічним мовленням іноземною мовою полягає також і в формуванні вміння застосовувати це мовлення в реальних життєвих ситуаціях. Саме тому принцип ситуативності навчання слід вважати одним
із основних принципів методики навчання усного мовлення. Ситуацію потрібно розцінювати як один з конструктивних
елементів діалогічного мовлення, а діалогічне мовлення як таку форму мовленнєвої діяльності, яка здійснюється з проекцією на певну ситуацію. Ситуативність забезпечує ефективність, дієвість, економність у навчанні. Тому ситуативні вправи
для вироблення навичок усного мовлення такі бажані. Всі ситуації можна поділити на комунікативні і не комунікативні.
Прикладом некомунікативної ситуації може бути будь-яка робота, що не потребує спілкування, наприклад, приготування
їжі господинею. Комунікативна ситуація передбачає спілкування. Намір попросити (наказати, попередити і т.д.) належить
саме до рушіїв втілення комунікативної ситуації.
Не менш важливим є питання про надлишковість чи недостатність ситуації. Слід уникати як надлишкових, так і недостатніх ситуацій. Тому завдання для навчальних вправ повинно бути сформульоване так, щоб викликати в студента зовсім
передбачену мовленнєву реакцію, яка могла б бути автоматизована на тому мовному матеріалі, яким той володіє. Тому опис
ситуації має бути коротким і цілеспрямованим, без зайвих деталей. Навчальні ситуації відбирають на основі аналізу і класифікації реальних мовленнєвих ситуацій, і тільки врахування останніх зробить ефективним створення навчальних ситуацій.
Поняття ситуації часто пов’язують з поняттям теми. Розрізняють діалоги на запропоновані теми та діалоги на ситуації.
Більш чітко виражений взаємозв’язок між темою і ситуацією в випадках, коли, говорячи про тренування розмовних
тем, пропонують підібрати відповідні темі ситуації і діалоги так, щоб можна було більш-менш точно визначити, що в
цьому випадку можна вимагати від того, хто вивчає мову. Тут взаємовідношення між темою і ситуацією слід розуміти
як відповідність чи невідповідність ситуації темі. З цією ж метою пропонують також вправи з малюнками ситуативного
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характеру чи серію малюнків, складених тематично по запропонованих в них ситуаціях. Це ж саме мають на увазі при
створенні відповідної ситуації, в якій ведеться мова на певну тему.
Варто зазначити, що діалогові, основою якого є лише тема, загрожує одноманітність, яка, як правило, викликає механічне відтворення матеріалу тренувальних вправ.
Отже, основні види взаємозв’язку між ситуацією і темою можна виразити двома словосполученнями: «бесіда на тему
чи в ситуації» і «бесіда на тему в певній ситуації».
Ситуації, які використовують в навчальному процесі, – це тематичні ситуації.
Таким чином, тема, ситуація і діалог нероздільно пов’язані в мовленнєвій діяльності [5, с. 31-50]. Система вправ для
навчання ситуативних діалогів (як і будь-яких інших) повинна ґрунтуватися на критеріях теми і ситуації. З огляду на те,
що іноземці засвоюють інформацію по-різному: хтось сприймає краще, бачачи перед собою текст, хтось – слухаючи запис чи живу мову, слід пропонувати вправи і з усними умовами щодо виконання, і з письмовими. На початковому етапі,
звичайно, важливіше спілкуватися з іноземцем усно, вправляти його у вимові, вчити формулювати думки і втілювати їх у
фрази. На подальших етапах навчання необхідно надавати мовленнєвій діяльності іноземця більшої самостійності, пропонувати вправи у підручниках, наприклад, вибіркові, коли потрібно наповнити діалог лексикою із запропонованої довідки:
Тема «Подорож», на вокзалі:
– …, мені, буль ласка, … до Києва.
– Рекомендую вам … ще кілька хвилин, здається звільняться зручніші … за ту саму ціну.
– Дякую за пораду.
Слова для довідки: добрий день, посвідчення, поїсти, квиток, стільці, привіт, місця, вийти, почекати (вибрати правильні).
Вправи такого типу допоможуть іноземцеві закріпити відчуття правильної тональності у спілкуванні з людьми, а також
зорієнтуватися у виборі правильних лексем, відповідних до теми.
Іноді трапляється так, що іноземець реагує на подію не так, як це характерно для українців, тому треба пропонувати
вправи, завдання яких полягає у виборі правильного варіанта реакції.
Наприклад таке завдання: дружина приходить на підприємство – місце праці свого покійного чоловіка – через кілька
днів після його трагічної загибелі в автокатастрофі. Керівник підприємства одразу після привітання каже (вибрати котрусь
з фраз):
1) – Дозвольте висловити вам співчуття;
2) – Ви не забули принести документи, які ваш чоловік опрацьовував вдома?
3) – Дозвольте запросити вас на каву.
Здавалося б, що у цьому завданні нема нічого складного і, будучи людиною вихованою, іноземець вибере перший
варіант реакції. Це здебільшого, й справді так, але, якщо поставити таке завдання перед японцем, то він вибере другий
варіант, відповідно до своєї традиції, адже в Японії смерть одного з працівників підприємства розцінюють передусім як
шкоду і незручності для підприємства з приводу пошуку заміни працівника. Отже, в Японії керівник підприємства не висловлюватиме співчуття вдові, а чекатиме від неї вибачень і допомоги в налагодженні справ чоловіка. З цього простого
прикладу можна зробити висновки також і про важливість врахування в навчальному процесі менталітету і традицій іноземних студентів. Крім цього можна спробувати навчати іноземця спонукальних діалогів, апелюючи до його зацікавлень,
виходячи з протиріч культур, поглядів або професійної цікавості. Іноземець, дізнавшись про щось цікаве йому, сам повинен розпочати діалог:
– Розкажіть про….
– Чи не могли б ви до наступного заняття підготувати для мене цікавий матеріал про … ?
Викладачі повинні сприяти тому, щоб іноземець почерпнув якомога більше інформації, яка його цікавить. Для того,
щоб заохотити, викладач має або запропонувати текст, в якому поверхнево розповідається про відчутно глибше явище,
подію, або усно розповісти про щось, не торкаючись деталей, які могли б зацікавити. Але для того, щоб такий метод навчання був ефективним, потрібен час і добра обізнаність викладача з поглядами, зацікавленнями та захопленнями студента. Крім цього, такий спосіб навчання усного мовлення можливий лише на завершальних етапах вивчення мови. Те саме
стосується і вправ, за умовами яких потрібно складати діалоги, відповідні до певних ситуацій, тем із підтемами. Щодо навчання на початкових етапах, то найдоцільнішою буде робота з опрацюванням і запам’ятовуванням уже готових діалогів.
Тільки точне повторення вивченого допоможе згодом відтворити ці фрази у потрібний момент.
Загалом спонукальні діалоги – це той навчальний матеріал, який буде доречним на всіх етапах вивчення УМІ, оскільки
тема, ситуація і момент стереотипності комунікативних стратегій українців, що є в діалогах, забезпечать іноземцям правильне розуміння і легше сприйняття світогляду носіїв мови, яку вони вивчають.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРІЄНЦІЙНО-ІНТЕРАКТИВНОГО
ТА РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДІВ В ІНШОМОВНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
ДО МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто особливості впровадження експерієнційно-інтерактивного та рефлексивного підходів в
іншомовну підготовку майбутніх економістів до ведення міжнародної професійної діяльності засобами іноземної
мови. Наведено приклади використання вищезазначених підходів в іншомовній підготовці майбутніх фахівців економічного профілю.
Ключові слова: експерієнційно-інтерактивний підхід, рефлексивний підхід, підготовка майбутніх економістів до
ведення міжнародної професійної діяльності засобами іноземної мови, іншомовна підготовка.
ВНЕДРЕНИЕ ЕКСПЕРИЕНЦИонНО-ИНТЕРАКТИВНОГО И рефлексивного подхода в
иноязычной подготовкЕ будущих экономистов к международной деятельности
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В статье рассмотрены особенности внедрения экпериентивно-интерактивного и рефлексивного подходов в
подготовку будущих экономистов к ведению международной профессиональной деятельности посредством иностранного языка. Приведены примеры использования вышеупомянутых подходов в иноязычной подготовке будущих
специалистов экономического профиля.
Ключевые слова: экпериентивно-интерактивн подход, рефлексивний подход, подготовка будущих экономистов к
ведению международной профессиональной деятельности поредством иностранного языка, иноязычная подготовка.
The implementation of experiential, interactive and reflexive approaches in the
training programme of future economists for international activity by means of foreign language
In the article some distinctive features of implementation of experiential, interactive and reflexive approaches in training
of prospective economists for international professional activity by means of foreign language are analysed.
Experiential approach to studying English implies «studies through experience especially practical activity, carried out
by means of the language that is studied». In practice it will be implemented by means of modeling of situations typical for
professional activities at classes of English, which can arise up in future professional activity. Such kind of approach has for
an object students’ independent decision-making as for the given tasks. In the case when language acquisition and communication take place within the bounds of other activity, as in interactive studies, mastering and forming of speech skills becomes
the by-product of this basic activity.
The interactivity in studies is a process of active cooperation of participants of educational process between themselves, and
also with surrounding out of educational environment and out of educational information sources, where educational activity comes
forward as a mediator. The result of this cooperation is new knowledge, abilities and skills. Interactive study is a wider concept
in comparing to the co-operative studies, so as those, who study, co-operate not only between themselves, but with a teacher and
educational materials but also with an environment as information generator necessary for implementation of educational tasks.
With the aim of implementation of reflexive approach it is advisable to use different types of exercises on the analysis
of own achievements of students in studies, professionally oriented communicative trainings, directed to generate and form
knowledge, abilities and skills for international business activities in a foreign language.
Keywords: experiential, interactive approach, reflexive approach, preparation of future economists for international
professional activity by means of foreign language, foreign language training.

Нагальна потреба якісних змін підготовки фахівців економічного профілю до ведення професійної діяльності у міжнародному середовищі ставить нові завдання перед системою професійної освіти, а саме підготувати фахівця, який буде
конкурентоспроможний на світовому ринку праці.
За останні роки опубліковано чимало наукових праць з проблем професійної підготовки, в яких обґрунтовано необхідність введення інноваційних підходів в процес професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю, у тому
числі іншомовної професійної підготовки (Н. Брігер, А. Дадлі-Еванса, Д. Колб, Д. Комфорт, А. Нісімчук, І. Носаченко, Н.
О’Дріскола, О. Тарнопольский, Е. Френдо та ін.). У сучасних вітчизняних дослідженнях існують різноманітні підходи до
їх визначення, але власне експерієнційно-інтерактивному підходу не було приділено достатньої уваги.
Звернемося безпосередньо до одного із завдань нашого дослідження – визначити ефективність використання експерієнційно-інтерактивного та рефлексивного підходу в підготовці майбутніх фахівців економічного профілю до міжнародної
професійної діяльності засобами іноземної мови.
Ефективність використання експерієнційно-інтерактивного та рефлексивного підходу в підготовці майбутніх фахівців
економічного профілю до міжнародної професійної діяльності засобами іноземної мови зумовлена тим, що вони забезпечують найбільш природний шлях оволодіння іншомовним професійним спілкуванням, оскільки вивчення іноземної мови
завжди починається на основі екстралінгвістичних цілей того, хто навчається.
Експерієнційний підхід до вивчення англійської мови передбачає «навчання через досвід суто практичної діяльності,
здійснюваний засобами мови, що вивчається». На практиці він реалізується за допомогою моделювання на заняттях ситуацій, які можуть виникнути в майбутній професійній діяльності фахівців економічного профілю. Подібний підхід має
на меті самостійне рішення поставлених у дослідженні завдань студентами. У випадку, коли оволодіння мовою та спілкування нею відбувається в межах іншої діяльності, як в інтерактивному навчанні, засвоєння мовних форм та формування
мовленнєвих вмінь та навичок стає побічним продуктом цієї основної діяльності, здійснюється, з точки зору того, хто
навчається, нібито мимохідь. У результаті вмикається механізм мимовільного запам’ятовування і навіть імпринтингу. Це
значно полегшує засвоєння мовного матеріалу й процес навчання мови та мовлення взагалі.
Відповідно до моделі Колба – засновника теорії експерієнційного навчання – структура заняття складається з таких
елементів:
1. Мотивація і оголошення нової теми (10% часу заняття). Мета цього етапу – сконцентрувати увагу студентів на матеріалі, що вивчається, зацікавити їх, показати необхідність чи користь від вивчення матеріалу. Від мотивації багато в чому
залежить ефективність засвоєння навчального матеріалу.
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2. Закріплення (повторення) пройденого матеріалу (20% часу заняття). Закріплення – важливий етап заняття, який не
тільки забезпечує ефективність засвоєння матеріалу в цілому, але й формує у свідомості студентів послідовну логічну
структуру знань і методів, які застосовуються для вивчення певного предмету, а не хаотичну сукупність відомостей про
певне явище.
3. Вивчення нового матеріалу (50% від загального часу заняття). Вивчення нового матеріалу – головний етап заняття,
на якому студенти безпосередньо опановують нові знання, вміння та навички. На цьому етапі, викладач має підібрати такі
завдання, під час виконання яких студенти будуть засвоювати необхідні знання, вміння та навички пропускаючи їх через
призму власного досвіду, що можна продемонструвати китайською приказкою: «Якщо я чую, то я забуваю, якщо я бачу, то
я запам’ятовую, якщо я роблю, то я розумію».
4. Оцінювання (10% від загального часу заняття). Оцінювання – важливий стимулюючий компонент заняття. Оцінювання повинно бути гнучким, ілюстративним, об’єктивним і справедливим. Тільки в цьому випадку воно буде спрацьовувати в якості стимулу, в протилежному випадку – воно може стати основною причиною відторгнення предмета та спаду
зацікавленості. Саме тому Д. Колб рекомендує використовувати методи колективного оцінювання, самооцінювання, командного оцінювання і т.п. Найбільш розповсюджений спосіб оцінювання на інтерактивних заняттях – нарахування балів
за роботу та командне оцінювання.
5. Підбиття підсумків заняття – дебрифінг, рефлексія (10% від загального часу заняття). Дебрифінг – це підбиття підсумків. Заключний етап, на якому студенти визначають, що було ефективно на занятті, що – ні; висловлюють свої зауваження та побажання викладачу, завдання якого – узагальнити вивчене та залучити студентів до подальшого самостійного
та більш ґрунтовного вивчення теми [7, с. 23–25].
Розподіл часу в даній структурі заняття є умовним, викладач може на свій розсуд і в залежності від особливостей завдань заняття скорочувати чи збільшувати ті чи етапи заняття, однак зберігаючи при цьому їх якісні характеристики.
До експерієнційно-інтерактивного навчання під час вивчення англійської мови за професійним спрямуванням у ВНЗ
можна віднести такі види навчальної діяльності як моделювання ситуацій міжнародної професійної діяльності, організація колективної навчальної діяльності, рольові, ділові ігри, проектування (виконання навчальних проектів екстралінгвістичного характеру засобами мови, що вивчається), створення творчих груп, мозковий штурм, кейс-метод, дискусії, презентації, інтернет-пошук екстралінгвістичної (фахової) інформації на англомовних сайтах для виконання творчих завдань,
рефлексія.
Усі ці види навчальної діяльності моделюють міжнародну професійну діяльність майбутніх економістів безпосередньо
пов’язану з іншомовним професійним спілкуванням.
Інтерактивність у навчанні – це процес активної взаємодії учасників навчального процесу як між собою, так із навколишнім поза навчальним середовищем і поза навчальними джерелами інформації, де медіатором виступає навчальна
діяльність [4, с. 126]. Результат цієї взаємодії – нові знання, вміння та навички. Інтерактивне навчання є більш широким
поняттям у порівнянні із кооперативним навчанням, так як ті, хто навчаються, взаємодіють не лише між собою, з викладачем та навчальними матеріалами, але й з навколишнім середовищем як джерелом інформації для виконання навчальних
завдань. Так, наприклад, під час підготовки до проведення переговорів студентам необхідно підібрати матеріали з реально
існуючих сайтів компаній, ознайомитися з статтями з певної професійної проблематики. Це і є позанавчальним джерелом
інформації. У такому випадку моделювання професійної комунікації як виду професійної діяльності буде розглядатися у
межах кооперативного навчання, в той час як підготовка до нього – у межах інтерактивного. Отже, навчання іншомовного
професійного спілкування неможливе без звертання до власне міжнародної професійної діяльності економіста, яка в цьому випадку буде виступати в ролі інформаційного довідника та узагальнення досвіду.
Проблема впливу рефлексії на професійне становлення особистості в студентські роки була досліджена М. Ю. Варбан.
Дослідницею виявлено, що специфіка професійного становлення у ВНЗ визначається наявністю протиріччя між уявленням студентів про себе як професіоналів і своїми реальними можливостями стати ними [1, с.172].
У свою чергу, В. Ф. Орлов зазаначає, що «рефлексія, у більшості, визначається як процес, що здійснюється окремою
людиною при усвідомленні результатів практичної діяльності». Оволодіння організаційними формами діяльності та механізмами рефлексії шляхом відповідних їм форм навчання (організація колективної діяльності, ділова гра, тренінг, створення творчих груп і т.п.) набуває широкого значення [2, с. 58].
З метою впровадження рефлексивного підходу доцільно використовувати різні види вправ на аналіз власних досягнень
студентів у навчанні, професійно-комунікативних тренінгів, направлених на формування відповідних знань, умінь та навичок ведення МПД.
Відтак, великий інтерес для нашого дослідження представляє використання інтерактивних імітаційних методів навчання на заняттях з іноземної мови. Наприклад, рольова гра «Job Interview» допомагає студентам закріпити знання, сформувати уміння та навички ділового спілкування, а саме проходження та проведення співбесіди для працевлаштування в
компанію, написання резюме та рекомендаційних листів. Ігрова форма дозволяє зменшити рівень напруги, і таким чином
покращити перебіг іншомовної комунікації під час співбесіди та підготовки до неї.
Іншим прикладом екперієнційно-інтерактивного підходу можна навести тренінг з теми «Особливості управління
транснаціональною компанією», використання якого створює сприятливі умови для опанування основних функцій менеджера міжнародного рівня та відпрацювання професійного стилю поведінки.
Перевагами навчального тренінгу перед традиційними методами навчання є те, що цей метод дозволяє системно розглянути певну проблему; ігрове моделювання відповідає логіці виконання професійної діяльності, забезпечує інтерактивність, активність і вмотивованість, готує майбутніх фахівців до професійної діяльності; завдання тренінгу переважно
носять практичний характер, що збільшує його цінність для підготовки майбутнього фахівця; зворотній зв’язок забезпечує
постійний моніторинг результатів, рефлексію [6, с. 54].
Завдяки міжнародній співпраці кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету з Корпусом Миру США, студенти мають змогу відвідувати англійський клуб «Lingvo Club», де вони переглядають фільми в
оригіналі, обговорюють питання дискусійного характеру, опрацьовують матеріали з підготовки до екзаменів з ділової англійської мови, що позитивно відзначається на їх рівні іншомовної підготовки та мотивації до вивчення англійської мови.
Іншим інноваційним навчальним елементом, який було впроваджено в процес підготовки майбутніх фахівців економічного профілю до ведення МПД засобами іноземної мови було використання в якості індивідуальної роботи дистанційних онлайн-курсів англійською мовою виробництва Coursera [5]. Цей проект передбачає рівний та відкритий доступ до
освіти усім людям незалежно від віку, статі, країни походження чи віросповідання. Все що необхідно зробити студенту
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– це зареєструватися на сайті, створити власний біос (сторінку з персональними даними) та приєднатися до слухачів
курсу, який вони хочуть вивчати. З сайту вони завантажують програму, курс лекцій, практичні та контрольні завдання. У
середньому проходження курсу займає 4-6 тижнів і розраховано на 40-70 навчальних годин. Такий вид навчання дозволяє
студентам досліджувати та обговорювати проблеми, що вивчаються, у створених інтернаціональних групах англійською
мовою, обмінюватися професійним досвідом, підвищувати рівень професійної підготовки та міжкультурної комунікації.
Майбутні фахівці економічного профілю вивчали такі курси як «Операційний бізнес», «Інновації у менеджменті» та ін. За
умови успішного виконання всіх завдань курсу студенти отримали сертифікат, який підтверджує проходження ними цього
курсу, що створює позитивну мотивацію до навчання.
Впровадження експерієнційно-інтерактивного підходу сприяє підвищенню ефективності начального процесу, а також
готує майбутніх фахівців до професійної діяльності засобами іноземної мови, адже відповідні вправи переважно носять
практичний характер, що збільшує їх цінність для підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності у міжнародному середовищі; зворотній зв’язок забезпечує постійний моніторинг результатів і рефлексію.
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СТРУКТУРНО‑СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО‑ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ
У статті досліджено комунікативно‑прагматичні та структурно‑семантичні особливості мовленнєвого акту
прохання про дозвіл в українській мові. Виокремлено його ознаки та зв’язок з мовленнєвим актом дозволу. Встановлено, що засобами мовного втілення прохання про дозвіл найчастіше виступають перформативні структури,
імперативні конструкції та питальні речення з модальним предикативом можна.
Ключові слова: мовленнєвий акт, дозвіл, прохання про дозвіл, перформатив, діалогічний дискурс.
СТРУКТУРНО‑СЕМАНТИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНО‑ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕЧЕВОГО АКТА ПРОСЬБЫ О РАЗРЕШЕНИИ
В статье исследованы коммуникативно‑прагматические и структурно‑семантические особенности речевого
акта просьбы о разрешении в украинском языке. Выделены его признаки и связь с речевым актом разрешения. Установлено, что языковыми средствами выражения просьбы о разрешении наиболее часто являются перформативные
структуры, императивные конструкции, а также вопросительные предложения с модальным предикативом можна.
Ключевые слова: речевой акт, разрешение, просьба о разрешении, перформатив, диалогический дискурс.
STRUCTURAL, SEMANTIC, COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC CHARACTERISTICS OF THE SPEECH
ACT OF REQUEST FOR PERMISSION
The article describes the communicative, pragmatic, structural and semantic features of the speech act of «request for
permission» in Ukrainian language. There is a determination of its features and of the connection with the speech act of permission. The language means of expressing the request for permission are indicated.
The speech act of permission is an incentive act that is quite common. Its illocutive aim is referred to the speakers’ desired
outcome. In the unison dialog this speech act is initiative and is correlated with the reactive act of permission.
Request is regarded as a typical situation of the speech etiquette, that’s why it is actively used in the speech of etiquette
forms with polite requesting intonation and also with particles that express politeness such as будь-ласка, будьте ласкаві.
To increase the effectiveness of the request impact and its softening the speaker uses appeal, plural form to underline respect
and emphasize the meaning such as ласкаво, щиро, дуже.
Imperative and interrogative sentences with such particles as чи, не at the beginning and with predicative member in the
form of subjunctive mood reflect fixed speech situations in the direction from lower to higher. They introduce, in a request for
permission, the shade of desirability, signify friendly attitude of the speaker to the addressee and realize the strategy of politeness.
Although in a request for permission the aim of the speaker stands as a motive, in the actual material one cannot meet
a request caused by personal needs, except in the case of a social convention (for example, in the military communication
situations).
The most common means of the verbal personification of a request for permission are performative structures, imperative
constructions and interrogative sentences with modal predicate можна. In their composition it is often seen a complication of
the semantics by adding an explanation of the necessity of action about which the request was asked.
Key words: speech act, permission, request for permission, performative, dialogic discourse.

Дослідження мови в реальних процесах спілкування становить одну з актуальних проблем сучасної лінгвістичної
науки та комунікативної лінгвістики зокрема. Головними завданнями комунікативної лінгвістики є виокремлення й опис
© Л. М. Матусевич, 2015

190

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

мінімальних одиниць мовленнєвого спілкування, визначення їхньої ролі й ваги в комунікативному процесі; опис організації комунікативної ситуації, її складників і їхніх типів [12, с. 263]. Мінімальною одиницею нормативної поведінки, що
розглядається в межах прагматичної ситуації є мовленнєвий акт [1, с. 170].
Теоретичні аспекти семантико‑прагматичного аналізу висловлень зі значенням спонукання до дозволу у світлі семантики і типології імператива розкриті Л. А. Бірюліним, В. С. Храковським та А. П. Володіним [3; 17]. Дослідниці спонукальної модальності С. В. Мясоєдова, О. В. Нарушевич‑Васильєва та Л. В. Фоміна, описуючи спонукальний мовленнєвий акт дозволу, розглянули його зв’язок із запитом співрозмовника [7; 8; 15]. Н. К. Войцехівська проаналізувала засоби
зв’язку між репліками у діалогічних єдностях зі значенням згоди‑дозволу [4]. Класифікаційні ознаки та мовні засоби
вираження прохання розглядалися у роботах М. М. Гринишина, А. В. Дедухно, М. М. Телеки та В. Д. Шинкарук [5; 6; 13].
Однак цілісного дослідження мовленнєвого акту прохання про дозвіл до сьогодні немає, тому метою нашої розвідки є аналіз його структурно‑семантичних та комунікативно‑прагматичних характеристик. Реалізація мати передбачає розв’язання
таких завдань: з’ясувати суть мовленнєвого акту прохання про дозвіл, описати його ознаки, зв’язок з мовленнєвим актом
дозволу, визначити мовні засоби вираження прохання про дозвіл.
Однією з головних проблем комунікативної лінгвістики постає класифікація мовленнєвих актів, яку розробляли Д.
Вандервекен, А. Вежбицька, Ю. Д. Апресян, В. В. Богданов, Г. Г. Почепцов, В. І. Карасик та інші. Прохання про дозвіл як
окремий вид у класифікації спонукальних мовленнєвих актів виділяють О. І. Беляєва, Л. А. Бірюлін та Н. І. Формановська
[2; 3; 16]. Дослідник Ц. Саранцацрал стверджує, що заборони і дозволи провокуються певним запитом і використовує це
твердження як критерій характеристики мовленнєвих актів, але не вирізняє такий запит у своїй класифікації [11]. У групі
реквестивів О. О. Філатова виокремлює мовленнєвий акт прохання про дозвіл, беручи до уваги фактори свободи вибору
у адресата, зацікавленості, пріоритетності, виконання дії, оточення, зумовленості та нормативності [14]. На основі цих
факторів виділяємо такі ознаки спонукального мовленнєвого акту прохання про дозвіл: 1) наявність свободи вибору у
адресата; 2) дія вигідна для мовця; 3) зазвичай статус мовця нижче статусу адресата, рідше – вони рівні, дуже рідко – статус мовця може бути вищим, але це нетипова ситуація; 4) дію (надання дозволу) виконує адресат; 5) такі мовленнєві акти
функціонують в офіційному та неофіційному середовищі; 6) прохання про дозвіл є ініціативним спонукальним актом;
7) цей мовленнєвий акт нормативний, мовець послуговується певними нормами (моральними, юридичними та ін.).
Мовленнєвий акт прохання – досить розповсюджений у спілкуванні спонукальний акт. Його ілокутивна мета спрямована на здійснення бажань мовця, якого не задовольняє певний стан справ. Прохаючи дозволу, мовець очікує позитивної
реакції згоди, яка дозволить йому виконувати певну дію. У момент комунікативного акту він перебуває у залежному від
адресата стані і в його згоді особисто зацікавлений [5, с. 10], напр.: – Дозволите ще чарочку піднести людині? – Ну, добре… (М. Стельмах, Правда і кривда). Комунікативна структура діалогічної єдності зі згодою-дозволом у дискурсі зводиться до такої взаємодії: репліка‑стимул містить прохання комунікатора дати йому дозвіл зробити щось, а репліка‑реакція
– дозвіл зробити щось [4, с. 152], напр.: – Дозвольте дітям сухарців узяти, – звернувся до Марини. – Прошу, беріть (Р.
Андріяшик, Люди зі страху); – Павле Івановичу, а можна вас запитати? – підняв раптом руку єдиний на весь наш клас
рудочубий Василько Перепелиця з першої парти. – Запитуй, – дозволив учитель (І. Кирій, Голодна весна).
За позицією у дискурсі прохання про дозвіл виступає ініціативним мовленнєвим актом, який стимулює продовження
взаємодії між комунікантами. Адресант спонукає адресата до реакції на своє прохання, тобто до висловлення дозволу, яке
втілюється у реактивному мовленнєвому акті. Таким чином, ініціативний мовленнєвий акт прохання про дозвіл співвіднесений з реактивним мовленнєвим актом дозволу, а діалогічний дискурс у цій ситуації має структуру: мовленнєвий акт
прохання + мовленнєвий акт дозволу.
Перформативний мовленнєвий акт прохання реалізується синтаксичними формулами «Я прошу, щоб …», «Я прошу +
інфінітив», «Я прошу + імператив». У висловленні прохання про дозвіл такі формули містять експліцитно чи імпліцитно
виражений перформатив дозволити і набувають форми «Я прошу, щоб Ви дозволили …», «Я прошу дозволити …», «Я прошу, дозволь(те) …», напр.: – Я прошу, щоб Ви дозволили мені достроково скласти іспити. – Добре. Пишіть заяву (розм.);
– Так, як є. Я згожуюсь. (…) Тільки я прошу позволить мені не грубо прогнать її (…) – До-о-бре... – нерішуче протягнула
вона (В. Винниченко, Божки); – Мамо, прошу тебе, дозволь погуляти ще півгодинки. – Та гуляй, гуляй (розм.). Також семантика прохання про дозвіл передається за допомогою іменного перформатива дозвіл: «Я прошу дозволу…», напр.: – Прошу дозволу на буксирування і старт двигунів. – «Континенталь» 1419, даю дозвіл. Починайте роботу з тягачем (Макс
Кідрук, Жорстоке небо).
Окрім вищезазначених перформативних структур, які маркують ситуацію прохання про дозвіл, функціонують імперативні конструкції з наказовим способом дієслова дозволити, напр.: – Ні, самого лиш Баязида з його вихователем Гасанагою, і дозвольте їм обом поїхати і побувати в моєму рідному Рогатині (...) Сказав тільки: «Я подумаю над цим» (П.
Загребельний, Роксолана). Імперативні конструкції є найбільш раціональними і короткими мовними одиницями у досягненні комунікативної мети – отримання дозволу. Вони мінімалізують і спрощують висловлення, напр.: – Ну, давайте ваші
пропозиції… – Дозвольте? – Ану, Наросвіто!.. Що там у тебе?.. (М. Куліш, Хулій Хурина).
У неформальних ситуаціях спілкування, які відображають невимушений характер розмови [9, с. 8], зустрічається дієслово дай(-те) у значенні дозволь(‑те), напр.: – Зараз я зберуся і поїду до своїх. Тільки дай мені випити кави. (…) Ми
зайшли на кухню, Франьо поставив чайник з водою на вогонь і запалив цигарку (Ю. Винничук, Діви ночі); – Дай я спробую
[взяти інтерв’ю], – всміхнувся я кутиком вуст до Нінки. – Валяй (М. Соколян, Химерне місто Дрободан). Слід зауважити,
що прохання, виражене конструкцією з дієсловом дай(-те) у значенні дозволь(-те), використовується тільки в усному побутовому мовленні та його відображенні в художній літературі.
В розмовних діалогах висловлення, що каузують вживання комунікативних одиниць зі значенням дозволу, найчастіше
належать до опосередкованих мовленнєвих актів і мають питальну форму (запит про можливість здійснення певної дії,
з якою пов’язані інтереси комунікатора) [4, с. 152]. Так, у ситуаціях міжособистісного спілкування (коли статус мовця
нижчий, ніж адресата, або вони рівні) найуживанішими є безособові питальні речення з модальним предикативом можна
з інфінітивом (1) чи без нього (2), напр.: (1) – Не троянди вирощую, а свиней. Не лише пахну – скоро хрюкати почну. А
сісти можна? – Сідай, тільки подалі… (О. Коломієць, Фараони); (2) – Можна запитання? – підняла руку Дафна. – Прошу (М. Соколян, Кодло). Також використовуються питальні конструкції з модальним дієсловом могти з інфінітивом (1)
чи без нього (2), напр.: (1) – Та я не ображаюся, – зітхнула Катерина. – То можу води зігріти? – Можеш, – і собі зітхнув
Крупка-молодший (Люко Дашвар, Село не люди); (2) – Чи можу я до вас? – запитала тоном, у якому вичувалось певне
рішення. – Розуміється! – зірвався я на ноги і розлився чемністю. – Прошу ласкаво сідати! (У. Самчук, На твердій землі).
Засобом мовного втілення прохання про дозвіл у питальному реченні також є дієслово дозволити дійсного способу у
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формі 2-ї особи однини або множини майбутнього часу, напр.: – Дозволите зателефонувати? – Вересень витяг з кишені
мобільний. – Заради бога, – кивнула Тамара. – Можете скористатися балконом, якщо не хочете, щоб я підслуховувала
ваші конспіративні розмови (Н. Шевченко, О. Шевченко, Оксамитовий перевертень). Прохання про дозвіл в опосередкованих мовленнєвих актах, маючи питальну форму, відображає невпевненість мовця, а також підкреслює право адресата на
відмову від надання дозволу співрозмовникові.
Прохання становить типову ситуацію мовленнєвого етикету. Позаяк ці ситуації мають стандартний, типізований характер, то їхнє мовне «забезпечення» є стереотипним, тобто узвичаєним, усталеним. Немає потреби доводити, що такі
стереотипи полегшують мовленнєве життя людини [10, с. 122]. Окрему усталену групу становлять формули соціального
етикету: я прохав би вашого дозволу, прошу дозволу, з вашого дозволу, чи не дозволили б ви і т. ін. з використанням ввічливої
прохальної інтонації та слів будь ласка, будьте ласкаві, напр.: – Ну добре, – погодилась Раїса Соломоновна, – тільки я, з
вашого дозволу, переодягнусь, а то у вас тут така спека. – Все що завгодно, – весело сказав Гога… (С. Жадан, Гімн демократичної молоді); – Згода! – весело вигукнув Шнурре. – З вашого дозволу я вип’ю ще келишок (П. Загребельний, Диво);
– Чи не дозволили б ви зробити деякі зміни у моєму розкладі? – Так, будь ласка. Робіть (розм.).
Для збільшення ефективності впливу прохання та його пом’якшення мовець використовує звертання (1), пошанну множину (2), інтенсифікатори ласкаво, щиро, дуже та ін. (3), напр.: (1) – Можна мені, мамо, піти з сим хлопчиком нарвати ягід? –
Іди, доню… Але чекай… (У. Самчук, Волинь); Бухгалтер Гурман пхикнув на швачку, заболобонив: – Пане директоре! Дозвольте, я вам розкажу… Оце наш колектив… Золоті руки… (Люко Дашвар, Биті є. Макар. Книга 1); (2) – Чи могла б вас на хвилину
задержати? – запитала вона злагіднено, голос її тремтів, очі мала заплакані, щоки червоні. – Дуже прошу, – відповів я в тон
її голосу (У. Самчук, На твердій землі); (3) – До пекла! На саме дно! Але… Але я мушу одягатися і прошу вас ласкаво одвернутися. – Я дивився їй у вічі з виразом Купідона,… – Добре! Одягайтеся. Я також не маю часу (У. Самчук, На твердій землі).
Одним із засобів мовного втілення прохання про дозвіл є кон’юнктив, який поєднує дієслово у формі минулого часу та
частку б (би), напр.: – А як воно там? Чи не міг би і я заглянути на ті ваші збори? (…) – Певно, що можете, – відповів
він. – Це дуже важливі збори. Навіть дуже важливі (У. Самчук, Волинь); – Чи не міг би я з вами зустрітися? Я збираю
матеріал про довоєнний Львів. (…) – Що я вам вповім, пане Юрцю. Можете прийти до мене, я поговор’ю з вами, і якщо ви
мені припадете до ґусту, то, може, я вам дещо й вповім (Ю. Винничук, Діви ночі). Питально-спонукальні речення з частками чи, не на початку і предикативним членом у формі кон’юнктива відображають статусно фіксовані ситуації мовлення
у напрямку нижчий – вищому. Вони вносять у прохання про дозвіл відтінок бажаності, передають доброзичливе ставлення
мовця до адресата і реалізують стратегію ввічливості.
Хоча у проханні про дозвіл спонукальним мотивом є бажання мовця, у фактичному матеріалі можна зустріти прохання
не з особистої потреби, а зумовлені соціальною конвенцією. Так, в інституційних ситуаціях спілкування військовослужбовців, молодший за званням зобов’язаний за статутом запитати у старшого дозволу звернутися чи виконати певні дії,
напр.: – Дозвольте звернутися, товаришу полковнику. – Дозволяю (розм.).
Особливістю ініціативного висловлення в комунікативних актах дозволу є те, що у їхньому складі спостерігається пояснення необхідності, доцільності дії, з приводу якої і запитується дозвіл, напр.: – Ну, однаково. Ви дозволите взяти вас
під руку? Я вкрай знесилилась. – Беріться. Але туди я не піду (П. Загребельний, Диво). Тут прохання про дозвіл взяти під
руку співрозмовника обґрунтовується знесиленням, втомою адресанта. Уточнення, пояснення своїх намірів використовується мовцем у ситуації, коли він хоче посилити вплив на співрозмовника і збільшити свої шанси на отримання позитивної
відповіді – дозволу, напр.: Швачки похнюпилися, зазбиралися: «Ми додому. Можна? Сьогодні ж неділя…» – Відпочивайте. Тільки залиште мені ключі від парадного входу і від кабінету, – наказав Макар із полегшенням (Люко Дашвар, Биті
є. Макар. Книга 1); – А можна взяти Жорку? Він хлопець на п’ять! Тітка Павлина каже, що можна: Жорку вона вже
знає (А. Дімаров, Друга планета).
В умовах формальної взаємодії типовими є ситуації, коли мовець прагне отримати дозвіл від уповноваженої особи чи організації. Так, офіційно-ділові папери, а саме: заяви та службові записки, є сферою функціонування прохання про дозвіл. Відповідно до таких ознак офіційно‑ділового стилю, як стислість та висока стандартизація вислову, лише дві усталені конструкції
«Прошу дозволити + інфінітив» та «Прошу (Вашого) дозволу на + іменник у знахідному відмінку» постають засобом реалізації
прохання про дозвіл у письмовій комунікації, напр.: Прошу дозволити відвідувати курс «Українська ділова мова» за індивідуальним графіком (із заяви); Прошу вашого дозволу на придбання комп’ютера в лабораторію (зі службової записки).
Отже, прохання про дозвіл виникає на основі усвідомлення мовцем конфлікту між бажаннями, намірами та неможливістю здійснити ці наміри без дозволу іншої особи. В унісонному діалозі цей мовленнєвий акт виступає ініціативним і
співвіднесеним із реактивним актом дозволу. Найчастіше засобами мовного втілення прохання про дозвіл є перформативні
структури, імперативні конструкції та питальні речення з модальним предикативом можна. У їхньому складі часто спостерігається ускладнення семантики шляхом додавання пояснення необхідності дії, з приводу якої запитується дозвіл. На
майбутнє заслуговує на увагу дослідження мовленнєвого акту дозволу.
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КОНЦЕПТ «ARGUE» ЯК СКЛАДОВА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
У статті розглядається проблематика мовної картини світу, аналізується історія поглядів стосовно цієї проблеми, і визначається роль концепту argue в мовній картині світу. Картина світу постає як світобачення кожної окремої
людини й етносу загалом, як результат сприйняття та осмислення навколишнього світу, відображеного в мові.
Акцентуємо увагу на основних характеристиках концепту argue та його синонімічному ряді в сучасній англійській мові. Велику увагу приділяємо особливостям слова argue, його зв’язку з мовною картиною світу. Запропоновано
оригінальний підхід до розкриття поняття argue на основі комплексного аналізу словникових дефініцій, оскільки
лексична система, представлена словником, є відображенням специфіки мовної картини світу.
Ключові слова: картина світу, мовна картина світу, концепт «argue», синонімічний ряд, лексична система.
КОНЦЕПТ «ARGUE» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
В статье рассматривается проблематика языковой картины мира, анализируется история взглядов по этой
проблеме, и определяется роль концепта argue в языковой картине мира. Картина мира рассматривается как мировоззрение каждого отдельного человека и этноса в целом, как результат восприятия и осмысления окружающего
мира, отраженного в языке.
Акцентируем внимание на основных характеристиках концепта argue и его синонимического ряда в современном
английском языке. Большое внимание уделяется особенностям слова argue, его связи с языковой картиной мира. Предложен оригинальный подход к определению понятия argue на основе комплексного анализа словарных дефиниций, поскольку лексическая система, представленная словарём, является отражением специфики языковой картины мира.
Ключевые слова: картина мира, языковая картина мира, концепт «argue», синонимический ряд, лексическая
система.
CONCEPT «ARGUE» AS A COMPONENT OF THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD
The article deals with the problems of the language picture of the world, the history of the latter and the role of the concept
argue in the linguistic picture of the world. The language picture is viewed as a contemplation of the world of a single man, as
well as the whole ethnic group, as a result of the world’s perception and comprehension depicted in the language.
We focus our attention on the main characteristics of the concept argue and its synonyms in modern English. Much
attention is paid to the peculiarities of the word argue, its connection with the linguistic picture of the world. An original
approach to defining the notion of argue is suggested on the basis of a complex dictionary definitions’ analysis. The lexical
system presented in the dictionary is a reflection of the language picture of the world’s specificity.
In conclusion, the concept argue in the linguistic picture of the world is represented by the neutral, expressive, emotionallycoloured and dialectal vocabulary. However, the lexical unit argue can be characterized as a concept having a strong
philosophical roots, and it can be studied from various angles, possessing both collective and individual characteristics.
Key words: world picture, language picture of the world, concept «argue», synonymic set, lexical system.

Дослідити науковий феномен мовної картини світу, дати йому дефініцію та визначити основні компоненти не раз намагалися філософи, лінгвісти та вчені інших галузей знань. Однак, досі існує проблема відсутності чіткого трактування
цього поняття та його визначення.
Мета статті полягає в розкритті особливостей складової мовної картини світу на матеріалі аналізу концепту argue в
сучасній англійській мові.
Предметом дослідження є мовна картина світу. Об’єктом є концепт ARGUE як складова мовної картини світу.
Поставлена мета передбачає виконання наступних завдань:
• розкрити сутність поняття «мовна картина світу»;
• зібрати й проаналізувати дієслово argue та його синонімічний ряд як складову мовної картини світу.
Матеріалом дослідження слугують тлумачні, синонімічні та етимологічні словники сучасної англійської мови.
Актуальність роботи. На сьогодні поняття мовної картини світу є одним з найбільш затребуваних у лінгвістиці в зв’язку
з посиленим інтересом до проблем співвідношення мови і національної специфіки сприйняття світу. Актуальність роботи
також зумовлена необхідністю уточнення сучасного розуміння концепту ARGUE та його місця у мовній картині світу.
Наукова новизна дослідження полягає у використанні сучасної методики формалізованого аналізу лексичної семантики, запропонованої професором М. П. Фабіан [7, с. 19; 8, с. 7–13], в якій поєднано лінгвістичні та структурно-математичні методи аналізу для комплексного вивчення лексичної одиниці argue в сучасній англійській мові.
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Поняття «картина світу» з’явилося у фізиці на рубежі XIX-XX століття в працях Г. Герца, М. Планка, А. Ейнштейна.
З 60-х рр. минулого століття картина світу зацікавила науковців у сфері семіотики для вивчення первинних моделюючих
систем (мов) і вторинних систем (фольклору, поезії, релігії, живопису, архітектури, кіно) [2, с. 32].
Філософський енциклопедичний словник за редакцією М.С. Гордієнко визначає картину світу в широкому сенсі – як
образ світу або уявлення про нього, властивий певній історичній епосі, та у вузькому сенсі як картину світу, що включає
уявлення про Всесвіт, яке ґрунтується на сукупності наукових даних. У сучасній лінгвістиці під картиною світу розуміють
«цілісний, глобальний образ світу, який є результатом всієї духовної активності людини і виникає в ході всіх її контактів
зі світом і уявлень про світ» [6, с. 120].
Серед численних проблем, що знаходяться у центрі уваги дослідників, важливе місце займає мовна картина світу,
проблематика якої є однією із центральних для багатьох наук на сучасному етапі розвитку людства.
Інтерес до мовної картини світу знаходимо ще в роботах В. Гумбольдта, який писав, що «різні мови за своєю суттю, за
своїм впливом на пізнання і на почуття є в дійсності різними світобаченнями» [4, с. 370].
Одним із основоположників сучасного вчення про мовну картину світу є німецький вчений І. Гердер. У Росії розробка
цього феномену почалася з тезаурусного вивчення лексики Ю. М. Карауловим. До кінця XX ст. з’явилося багато праць,
присвячених цій проблемі [Г. А. Брутян, С. О. Васильева, Г. В. Колшанский, Н. І. Сукаленко, М. Блек, Д. Хаймс, колективна монографія «Людський фактор. Мова і картина світу» [1988] тощо]. Особлива заслуга належить німецькому вченому
Л. Вайсгерберу, який побудував теорію мовної картини світу, спираючись на вчення Гумбольдта.
Зараз проблематикою мовної картини світу займається багато вчених, серед яких Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова,
А. Вежбицька, С. Г. Воркачов, В. Г. Гак, І. О. Голубовська, А. А. Залізняк, Ю. С. Степанов, В. М. Телія та інші. Під картиною світу вони розуміють базисну частину світобачення людини [2, с. 33]. Безперечно, має рацію й І. Голубовська, коли
стверджує, що «мовна картина світу є результатом відображення дійсності звичайною, «наївною» свідомістю, яка, відбиваючись у конкретній мові, сприяє формуванню особливої для кожної національної мови суб’єктивної субстанції – мовної
картини світу» [3, с. 31].
Мовну (наївну) картину світу інтерпретуємо як відображення повсякденного уявлення про світ. Ідея наївної моделі світу полягає в тому, що в кожній природній мові відображається певний спосіб сприйняття світу, що нав’язується в якості
обов’язкового для всіх носіїв мови. Ю. Д. Апресян мовну картину світу називає «наївною», оскільки її наукові визначення
та мовні тлумачення не завжди збігаються за обсягом і навіть за змістом [1, с. 169]. Особливістю мовної картини світу є й те,
що вона відображає «наївне» світобачення, яке багато в чому різниться від наукової картини світу. Це не означає, що подібні
уявлення примітивні, навпаки, вони часто виявляються настільки ж складними і, можливо, навіть цікавішими, ніж наукові
[1, с. 352]. При цьому мова зовсім не прагне до адекватного і точного відображення дійсності. Мовна картина світу – це не
просте дзеркало світу, вона фіксує «не тільки сприйняте, але й осмислене, усвідомлене, інтерпретоване людиною» [5, с. 23].
Отже, під мовною картиною світу розуміємо глобальний та цілісний образ світу, що є наслідком всієї духовної активності людини і виникає в процесі зв’язку людини із зовнішнім світом. Досліджуючи світ, у людини складається своє
власне уявлення про нього, і в її свідомості виникає конкретна картина світу. Без мовної картини світу неможливим було б
спілкування і взаєморозуміння, оскільки мовна картина світу є відображенням способу мовної діяльності, характерної для
тієї чи іншої нації, з її культурними, національними та духовними цінностями.
Зазвичай, мовна картина світу досліджується на основі словникових дефініцій. Звернення до словникової дефініції як
до самого надійного джерела відомостей про значення слова, спирається на загальноприйняте положення про те, що дефініція повною мірою описує значення і сприяє його подальшому аналізу. Для дослідження концепту argue та визначення
його місця в мовній картині світу користуємося лексикографічними джерелами [9 – 16]. Тлумачні словники сучасної англійської мови визначають дієслово argue таким чином: Argue – 1. To speak angrily to someone, telling them that you disagree
with them; 2. To give the reasons for your opinion, idea, belief, etc.; 3. To show that something is true or exists [10].
Cambridge International Dictionary of English подає наступну дефініцію слова argue – 1. to show disagreement, esp. strong
disagreement, in talking or discussing; 2. to give the reasons for your opinion, idea, belief, etc. [11].
Мовна одиниця argue тлумачиться в Collins English Dictionary як: 1. To quarrel; wrangle; 2. (often foll by for or against) to
present supporting or opposing reasons or cases in a dispute; reason; 3. May take a clause as object to try to prove by presenting
reasons; maintain; 4. To debate or discuss; 5. To persuade; 6. To give evidence of; suggest [12].
Longman Dictionary of Contemporary English характеризує дієслово argue таким чином: 1. To disagree with someone in
words, often in an angry way; argue with; argue about; argue over; 2. To state, giving clear reasons, that something is true, should
be done etc; 3. Argue somebody into/out of doing something BrE to persuade someone to do or not do something; 4. To show that
something clearly exists or is true; 5. Argue the toss BrE inf. to continue to argue about a decision that has been made and cannot
be changed [13].
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners пояснює досліджуване слово як: 1. If people argue, they speak to each
other in an angry way because they disagree; argue with; argue about/over; a. to discuss something with someone who has a
different opinion from you; argue about/over; 2. To give reasons why you believe that something is right or true changed [14].
Найповніше і найдетальніше описує дієслово to argue Оксфордський словник у 20-ти томах: I. To bring evidence, convict,
prove, indicate; 1. To make good an accusation against, prove wrong or guilty, convict; 2. To accuse, impeach, arraign, find fault
with, call in question; 3. To prove or evince; to afford good ground for inferring, show weighty reasons for supposing; to betoken,
indicate. II. To bring reasons, to reason, dispute; 4. To bring forward reasons concerning a matter in debate; to make statements
or adduce facts for the purpose of establishing or refuting a proposition; to discuss; to reason; b. To reason in opposition, raise
objections, contend, dispute; 5. To bring forward the reasons for or against; to discuss the pros and cons of; to treat by reasoning,
examine controversially; 6. To maintain, by adducing reasons, the proposition or opinion that; 7. To bring forward as a reason (for
or against), to use as an argument [15].
Як бачимо, словникові дефiнiцiї виділяють у семантиці слова argue наступні характеристики: визнати винним, винести
вирок; довести вину; висувати обвинувачення (проти кого-небудь); чіплятися; засуджувати; брати під сумнів; піддавати
імпічменту; притягати до суду; піддавати допиту; оспорювати; заперечувати; суперечити; дебатувати; переконати (у чомунебудь); аргументувати; сперечатися (з ким-небудь); висловлювати незгоду або протест; виявляти неприязнь; несхвалення;
перешкоджати; змагатися, суперничати; наполягати, стверджувати; ставити під сумнів; виступати проти, чинити опір зі
зброєю в руках; боротися за, домагатися; обговорити плюси і мінуси; відстоювати (точку зору, думку); підтримувати одну
з сторін (незаконно з корисливою метою); тримати під контролем; запевняти; свідчити (про що-небудь), бути доказом, підтвердженням (чого-небудь).
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За етимологією англійське слово argue походить з старофранцузького arguer (1303), з латинського argūtāre, -ārī, з
прото-індо-європейського argu-yo- [9, p. 140] і позначає доводити; засвідчувати; випробовувати; перевіряти; переживати;
стверджувати; пред’являти претензію (на що-небудь); відстоювати, доводити (права); звинувачувати; висувати обвинувачення (проти кого-небудь); чіплятися; сперечатися; гудити; засуджувати. Історично слово значно змінилося з того часу
як у написанні, так і за значеннями, однак деякі його семантичні риси все ще залишаються в сучасній англійській мові:
сперечатися; стверджувати; висувати обвинувачення (проти кого-небудь); чіплятися; засуджувати тощо.
Складний характер структурної організації слова argue передбачає, що за ним можуть стояти знання різного ступеня
абстракції. Для визначення його місця в мовній картині світу звертаємося до синонімічного ряду дієслова to argue.
У англомовних словниках синонімів воно охоплює такі синонімічні ряди: 1. dispute, debate, disagree, bicker, wrangle,
quarrel, squabble, spar, fight, remonstrate, altercate; 2. discuss, reason; 3. to talk, plead, debate, contend; 4. prove, evince, indicate,
denote, demonstrate, show, establish, suggest, signify, betoken; 5. say, assert, hold, maintain, claim [16].
Оскільки кожний синонімічний ряд вирізняється своєю семантикою, то для їхнього аналізу ділимо всю множину значень на п’ять груп:
І група містить дієслова dispute, debate, disagree, bicker, wrangle, quarrel, squabble, spar, fight, remonstrate, altercate
із значенням суперечки, боротьби, протистояння (to debate or discourse argumentatively, to discuss, argue against noisily or
vehemently, to strive, struggle, contest, controvert, encounter, oppose, resist; To fight, contend, quarrel, wrangle, dispute. To differ in
opinion, to be unlike, not to agree, to dissent, to refuse to accord. To skirmish, to attack. To altercate, to bicker. To raise a complaint,
protest, or objection, to find fault, break off friendly relations, become inimical or hostile, to object to (an act, word, etc.), to reprove
angrily. To brawl, to engage in a petty quarrel or dispute. To engage in or practise boxing, to bandy words. To contend in battle or
single combat, to engage in conflict, to clash or jar with, to beat, flog. To protest against (a wrong), to raise an objection to a thing, to
urge strong reasons against a course of action, to expostulate with a person, on or upon an action. To dispute vehemently, warmly, or
angrily; to contend in wordy warfare) (боротися з аргументами або претензіями, які висунуті проти вас, сперечатися; наводити
докази проти кого-небудь; змагатися з ким-небудь, опротестовувати; суперничати; мати сутичку; натрапляти (на труднощі);
зустрітися (із супротивником); вести бойові дії, бій; чинити опір; нацьковувати один на одного; дискутувати; брати участь
в обговоренні або висловленні аргументів, особливо на громадських зібраннях; суперечити; розходитися в думках, поглядах; зав’язати перестрілку; підбурювати; атакувати; сердито оскаржувати, люто сперечатися; лупцювати один одного; брати
участь у полеміці; оспорювати або обговорювати публічно (що-небудь); чіплятися до кого-небудь зі своїми претензіями;
сваритися через дрібниці; боротися; зустрічатися на рингу; змушувати битися; висловити своє незадоволення, несхвалення
на знак протесту проти чого або кого-небудь, нарікати на людину або на певні її дії).
Друга група об’єднує дієслова за значенням досліджувати, вивчати що-небудь: discuss, reason (to investigate or examine
by argument; to sift the considerations for and against; to debate. To hold argument, discussion with another, to argue, to question,
discuss, to say by way of argument) (скрупульозно аналізувати за і проти; проводити обговорення, дебатувати, сперечатися з
ким-небудь; аргументувати; проводити дискусію, сваритися з ким-небудь).
Третя група що містить дієслова to talk, plead, debate, contend позначає дії дорікання, звинувачення (to rebuke, scold,
reprimand; to say something as a rumour or matter of gossip; to talk back. To contend in debate; to wrangle, argue with, against; to
plead it; to dispute upon in a court of law; to practise (the law). To fight, strive, quarrel; to contest, discuss. To strive in opposition; to
engage in conflict or strife; (of the strife of natural forces, feelings, passions, etc.; of struggle with difficulties); to strive in argument
or debate; to dispute keenly; to compete, vie) (висловлення догани, зауваження; давання прочухана, картання, сварки, лаяння;
поширення чуток; огризання (у відповідь на зауваження); брати участь у дебатах, суперечці; подавати (суду) заперечення по
позову, заперечувати; виступати проти, чинити опір, боротися за, зловживати (законом); воювати; сперечатися; оспорювати
(що-небудь); відстояти в суперечці (що-н.); боротися (з іншим кандидатом) за місце в парламенті; брати участь у змаганні; суперничати; дискутувати, особливо обговорювати питання суспільного інтересу; брати участь у конфлікті або ворожнечі; вести дебати; гостро оскаржувати; конкурувати, вести боротьбу природних сил, почуттів, пристрастей, боротьби з труднощами).
Четверта група охоплює дієслова prove, evince, indicate, denote, demonstrate, show, establish, suggest, signify, betoken
на позначення доводити факти або правоту; свідчити, підтверджувати істину (to establish (a thing) as true; to make certain;
to demonstrate the truth of by evidence or argument; to suffer. To overcome, subdue, prevail over; to constrain, compel (assent),
extort (concessions, etc.) by force of argument or persuasive motives, to prove the rightness of, vindicate. To point out, point to. To
indicate, give to understand. To show or make evident by reasoning; to establish the truth of by a process of argument. To inflict
(shame, a judgement); to prove, demonstrate (a fact, statement) by argument, reasoning, allegation of evidence, experiment; to
disgrace or discredit; to exhibit as an impostor; to expose (a person’s faults, ignorance, misdeeds, etc.); to begin the attack) доводити; засвідчувати правду доказами або аргументами, підтверджувати документами; зазнавати, переживати; побороти (ворога); придушувати; здобути перемогу над; примушувати, ставати на заваді; ув’язнювати; змусити поступитися; вимагати
щось у когось; довести або відстояти правоту; заявляти (про що-небудь); розголошувати; зробити очевидним міркуванням;
встановити істину в процесі суперечки; демонструвати силу; завдавати відволікаючого удару; осоромити; завдавати критики; довести (факт, твердження) за допомогою аргументів, посилання на докази, досвід; зганьбити або підривати довіру;
виставляти як самозванця; викривати (помилки людини, невігластво, проступки, і т.д.); почати атаку.
П’ята група містить дієслова із тлумаченнями, що містять негативну конотацію і використовуються для позначення
дій злословити; паплюжити, безчестити (кого-небудь): say, assert, hold, maintain, claim (to say (a person) shame, scandal, to
make disgraceful accusations against; to speak for or against a person or thing. To lay claim to; to claim (something) as belonging
to (oneself or another); to declare one’s right to; to maintain practically, insist upon, or vindicate, a (disputed) claim to (anything).
To detain in custody, keep under arrest; to keep forcibly against an adversary; to occupy; to maintain one’s position. To carry on,
keep up, prosecute (a war, fight, siege, contest); to assist, encourage, incite (to do something, esp. something evil), to support or
uphold (in doing it); to hold, keep, defend (a place, position, possession) against hostility or attack, actual or threatened. To assert
and demand recognition of (an alleged right, title, acquirement); to affirm one’s possession of) звести зловмисний наклеп, ганебно звинувачувати кого-небудь у чому-небудь; свідчити проти кого-небудь; пред’являти претензію (на що-небудь); вимагати
(належне по праву); подавати позов (про відшкодування збитків); утримувати під вартою; тримати у в’язниці; відстоювати
свою позицію, думку; заволодівати чим-небудь; проводити судове переслідування (війну, бій, облогу, боротьбу; суперечку); надавати підтримку або підбурювати лиходіїв до (неправильних дій, обману, поганих вчинків); захищати, відстоювати
(місце, посаду, володіння) від ворожості, нападу або загрози; домагатися; відстоювати право.
Аналіз фактичного матеріалу показав, що концепт to argue по-своєму розкриває особливості семантики: риси, які
характеризують дієслово to argue, в основному мають негативну конотацію, хоча інша частина ознак репрезентує мораль
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і суспільні підвалини особи, готовність людини до відстоювання своєї точки зору, захисту своїх прав та володіння, яке не
завжди виражається через прояв негативних дій. Отже, дієслово to argue повною мірою відображає особливості лексичної
семантики сучасної англійської мови та передає специфіку її засобів у відтворенні мовної картини світу.
Проаналізувавши концепт «argue» як складову мовної картини світу, доходимо висновків, що мовна картина світу – це
не просто система понять характерна для кожної мови, а це поняття, що виражає специфіку людського буття, взаємин людини з об’єктивною реальністю, а також відображення найважливіших умов існування в ній людини. Вона – найкращий
шлях до пізнання мови, системи уявлень народу, його традицій, специфіки мови й мислення, де кожна лексична одиниця
займає своє визначене місце та характеризується своєю індивідуальною семантикою.
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ЛЕДАРСТВО ТА ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ У ПОЛЬСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ
У статті проаналізовано польські, українські та російські фразеологізми із соматичним компонентом на позначення ледарства та працелюбності. Розкрито їхню внутрішню форму. З’ясовано, які соматизми залучено в польській, українській та російській фразеології для характеристики ставлення людини до праці.
Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, соматичний компонент, партонім, мотивація, семантична
модель.
Праздность и трудолюбие в польских, украинских и русских фразеологизмах с соматическим компонентом
В статье проанализированы польские, украинские и русские фразеологизмы с соматическим компонентом на
обозначения праздности и трудолюбия. Раскрыто их внутреннюю форму. Выяснено, какие соматизми привлечено в
польской, украинской и русской фразеологии для характеристики отношения человека к труду.
Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, соматический компонент, партоним, мотивация, семантическая модель.
Idleness and diligence in Polish, Ukrainian and Russian phraseological units with a
somatic component
The Polish, Ukrainian and Russian phraseological units with a somatic component in the meaning of idleness and
diligence are analyzed in the article. Their internal form is solved. Sometizm, involved in Polish, Ukrainian and Russian
phraseology to describe the atitude of man to work are clarified.
Key words: phraseology, phraseological unit, somatic component, partonym, motivation, semantic model.

Ледарство та працелюбність – дві протилежні характеристики ставлення людини до праці: ледарство «відсутність
бажання діяти, працювати; працелюбність «старанне, ревне ставлення до праці» [7].
У польській, українській та російській мовах на позначення небажання людини працювати функціонує ціла низка лексем: пор. пол. lenistwo, opieszałość, gnuśność книжн., nieróbstwo книжн., próżniactwo книжн., bumelanctwo книжн., bumelka
розм., leserka розм., зневажл., leserstwo розм., łazikostwo розм., markieranctwo заст., nygusostwo розм.; укр. ледарство,
лінощі, лінь, ледарювання, дармоїдство зневажл., байдикування розм., ліньки розм., баглаї розм.; рос. лень, ленность,
нерадивость, ленца розм., праздность, празднолюбие заст., леньтяйство розм., бездельничество заст., безделье, баклуш© І. М. Мирошніченко, 2015
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ничество розм., дармоедство розм., лодырничество розм., лежебочество розм. Натомість кількість лексем на окреслення
старанності та завзятості людини у праці значно менша: пор. пол. pracowitość, robotność розм., рідше; укр. працьовитість,
працелюбність, запопадливість, роботящість, трудолюбство рідше, працелюбство рідше, робучість діал.; рос. трудолюбие, прилежание, старание, старательность, усердность, ревность заст., тщание заст. Мета цієї розвідки – дослідити, чи зберігається таке співвідношення у польській, українській та російській фразеології (на прикладі фразеологізмів
із сомантичним компонентом).
Досліджуючи концептуалізацію соматичного коду культури в українських фразеологізмах, О. О. Селіванова зазначає,
що «принцип антропометричності фразеологічного фонду мови й антропоморфізм аналогізації предметного світу у свідомості людини зумовлюють особливу значущість у номінаційних процесах знаків частин людського тіла – соматизмів»
[6, с. 83]. На високу продуктивність соматизмів у складі фразем вказував польський фразеолог С. Скорупка. «У межах
іменника, – пише науковець, – до найбагатших і фразеологічно найпродуктивніших належать назви органів і частин тіла.
Причиною їх фразеологічної активності є те, що вони є натуральними знаряддями діяльності людини, натуральною основою метафори. Такі лексеми, як око, вухо, рука, нога, голова, язик, ніс, груди тощо входять до складу сотень виразів та
зворотів» [16, с. 10].
Значна частина фразеологізмів з компонентом соматизмом на позначення ледарства побудовані за семантичною моделлю (СМ) «приймати позу, що ускладнює діяльність = ледарювати»: пор. пол. leżeć na brzuchu (do góry brzuchem)
[11, c. 212; 17 III, с. 4], leżeć do góry pępkiem [11, c. 212], siedzieć na dupie [15 IX, c. 317], siedzieć (stać) z założonymi rękami
(ramionami) [14, c. 630, 642], chodzić (przechadzać się) z rękami w kieszeniach [10 II, c. 985]; укр. руки в брюки [7], [сидіти]
склавши (згорнувши, заложивши, спустивши) руки [7; 4, c. 439], скласти руки [3, c. 153], задерти ноги [7]; рос. руки в брюки (в карман) [5, с. 581], сидеть (стоять) сложа (складя, сложивши, сжомши) руки [5, с. 582], лежать лежкой, дрягать
ножкой [5, с. 355], поджимать руки [5, с. 580], [сидеть] нога на ногу (ножка на ножку) [5, с. 438, 445], сидеть (стоять)
поджав руки [5, с. 582], сидеть рука на руке [5, с. 576], держать палец в ухе [5, с. 476], лежать на боку [да смотреть
за Оку (за реку)] [5, с. 51], поднимать руки [5, с. 580], лежать задравши голову [5, с. 142], лежать кверху задницой [5, с.
235, 241], задирать (завалить, протягать, тянуть) ноги [5, с. 440, 442], гнуть (загибать) ноги [5, с. 440], витягивать
ножки [5, с. 445], задрать ноги в потолок [5, с. 440], сидеть ноги крестом [5, с. 442]. Досить поширеною виявилась СМ
«абсолютно нічого не робити = ледарювати»: пор. пол. nie kiwnąć palcem [w bucie] [14, c. 506], ani palca nie skrzywić [12,
c. 100], palcem nie kiwnąć (nie ruszyć) [11, c. 335], palcem niczego nie tknąć [11, c. 335], palcem o palec nie stuknąć [11, c. 335],
nie chce się komuś dupy (dupą) (tyłłka (tyłkiem)) ruszyć [14, c. 194, 827], nie chcieć palca przyłorzyć do czego [10 II, c. 1245];
укр. [і (навіть)] пальцем не кивнути (не ворухнути) [7], і пальцем не торкатися [7], палець об палець не ударити (не стукнути) [7; 4, c. 436], і вухом не поворухнути [4, c. 436], і палець не підняти [4, c. 436], і сраку не потельбушити [4, c. 436];
рос. пальцем не пошевелить (не двинуть, не покривить) [5, с. 477], палец о палец не ударить (не щелкнуть) [5, с. 476],
рука об руку не стукнуть (не ударить) [5, с. 576]. За СМ «займатися безплідною діяльністю, яка не принесе користі =
ледарювати» побудовані ФО: пор. пол. dłubać [palcem] w nosie [14, c. 456], boki obijać [1 I, с. 211], kiwać (machać) palcem
w bucie [14, c. 506]; укр. пузо чесати [4, c. 439], бити ногами повітря [3, c. 118], чуба чесати [3, c. 192], облежувати боки
[7], перебирати волосся [3, c. 35], яйця чухати [3, c. 201]; рос. палец о палец колотить [5, с. 476], ногу с ноги переваливать
[5, с. 444], гладить брюхо [5, с. 62], мять уши [5, с. 694], греть [свой] зад (попку) [5, с. 240, 522], сушить задницу [5, с.
241], сушить ноги (пятки) [5, с. 442, 550], тереть бок о бок [5, с. 50], жевать ногти [5, с. 444].
Соматизми у складі ФО використовуються як метонімічні позначення людини: пор. пол. łowca głów «агент з працевлаштування» [11, c. 226], fachowa ręka «професіонал» [14, c. 643], ręce robocze «робітники» [1 II, с. 306], biały ząbek
«дантист» [9], doświadczone oko «досвідчений фахівець» [14, c. 484], łowcy skór «працівники ритуальних служб» [УМ];
рос. очумелые ручки «вчитель праці» [5, с. 586], говорящая голова «телекоментатор» [5, с. 136], железный нос «політпрацівник у виправо-трудовому закладі» [5, с. 448], дежурная задница «черговий по відділенню» [5, с. 240]. Зауважимо, що
у східнослов’янських мовах cоматизм рука у складі ФО на позначення людини, яка бездоганно знає свою справу, професіонал, вживається у множині, тут має значення саме метонімічне позначення обох рук: пор. рос. золотые руки [5, с. 579],
укр. золоті руки [7]. Натомість в польській фразеології фіксується дві форми субстантива «ręka»: дієслівний вислів mieć
złote ręce «справлятися з будь-якою роботою» [14, c. 649] та іменний – złota rączka «той, хто бездоганно знає свою справу,
професіонал» [14, c. 649].
Мотивація значної кількості ФО пов’язана з функціональними властивостями соматизмів. Голова та її партонім мозок – органи мисленнєвої діяльності людини, а тому у фразеології асоціюються з розумовою роботою: пор. пол. pracować
głową (mózgiem) «виконувати розумову роботу» [14, c. 243; 12, c. 99], pracownik mózgu «науковець» [15 XXXII, с. 229],
pracze mózgów «вчителі» [9]; рос. ворочать мозгами «виконувати розумову роботу» [5, с. 406], парить мозги «виконувати
розумову роботу» [5, с. 407]. Рука – орган фізичної праці, а тому логічно, що у фразеології вона співвідноситься з важкою,
виснажливою фізичною роботою: пор. пол. pracować (robić) rękami «працювати фізично» [12, c. 99], żyć z pracy rąk «працювати фізично» [15 XXXII, c. 220], urabiać ręce po łokcie «дуже важко працювати» [14, c. 648], zdzierać ręce «дуже важко
працювати» [12, c. 99]; укр. обривати руки «важко фізично працювати» [7], рвати руки «дуже важко, над силу працювати»
[7], працювати не покладаючи рук «невтомно працювати» [7]; рос. рвать руки «виконувати важку фізичну роботу» [5, с.
581], работать не покладая рук «старанно, напружено працювати» [5, с. 575].
Особливістю польської фразеології є співвідношення соматизму ręka з офіційною, легальною роботою: praca rąk «офіційна, легальна робота» [14, c. 582]. І хоча в сучасній мові ця фразема вживається з жартівливим відтінком, такі асоціації,
на нашу думку, свідчать про шанобливе ставлення людей до осіб, які працюють руками, тобто фізично.
Ліворукість у фразеології ототожнюється з неякісним виконанням роботи, лінощами: пор. пол. zrobić coś lewą ręką
«недбало, поверхово виконувати роботу» [1 II, c. 318], mieć dwie lewe ręce «про ліниву людину» [14, c. 644]; укр. дві ліві
руки мати «ледача людина» [3, c. 151]. Натомість одночасне володіння як лівою, так і правою рукою асоціюється з майстерністю та хорошою фаховою підготовкою: пор. пол. dobry na obie ręce «хороший фахівець» [13 III, c. 29]; укр. на обидві
руки кувати «вміти все зробити» [8, с. 272], на всі руки майстер «людина, яка все вміє робити, тямуща у всякому ділі» [4,
c. 433]; рос. на все руки [годный (гож)] «умілий, роботящий» [5, с. 579], мастер на все руки «людина, яка справляється з
будь-якою роботою» [5, с. 386].
Соматизм рука та його партонім долоня паралельно з працьовитістю у фразеології пов’язуються з неробством: пор.
пол. charakteru nie mieć w ręku «бути дармоїдом» [17 III, с. 456], nie mieć o co rąk zaczepić «бути без роботи» [15 XXXVI, c.
92], dłonie (ręce) czyjeś nie pohańbiły (pokalały) się pracą «не працювати, лінуватися» [1 II, c. 244]; укр. руки не для пилюки
«про ліниву жінку» [4, c. 439], руки короткі «про лінивого чоловіка» [4, c. 439], пісок в руках «про лінивого чоловіка» [4,
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c. 438], руки не [туди] стоять (не з того боку ростуть «ледача людина» [3, c. 153], руки задом наперед «ледача людина»
[3, c. 153]; рос. бегать от своих рук «лінуватися» [5, с. 573], руки вися отбалтывать «про ліниву людину, ледаря» [5,
с. 581], руки на затылке «про ліниву людину, яка не любить працювати» [5, с. 581], руки не отдуда (не с того места) растут «про ліниву людину, ледаря» [5, с. 581].
Використання людиною у своїх інтересах праці, зусиль інших у фразеології відображається через використання чужих
рук (горба, боків, спини): пор. пол. cudzymi rękami gady (żmije) chwytać [17 IV, с. 537], wyjmować (wyciągać) kasztany z ognia
cudzymi rękami [14, с. 294]; укр. чужими руками [жар загрібати (вигортати)] [7], на чужому горбі [7], виїжджати на
чужій спині [7]; рос. чужими руками жар загребать [5, с. 577], чужими руками своих родителей поминать [5, с. 577],
чужими руками уголье из печи грабить [5, с. 577], отдуваться чужими боками [5, с. 581], ездить на чужом горбу [5,
с. 152], въехать на чужой спине в рай [5, с. 636].
Відсутність рук у фразеології асоціюється з неякісним виконанням роботи, нездатністю працювати: пор. пол. robić coś
jak bez rąk «погано виконувати роботу» [18, c. 202]; укр. робить як без рук «недбало працює» [2, c. 28]; рос. без рук без ног
«про неумілу людину» [5, с. 573].
Соматизми шия, спина, хребет та горб у фразеології мають амбівалентні конотації: з одного боку, вони асоціюються
з важкою працею, а з другого – з ухилянням від роботи, використанням у своїх цілях чужих досягнень: пор. пол. siedzieć
komuś na karku «бути на чиємусь утриманні» [11, c. 473], jechać na czyimś karku «користуватися досягненнями чужої праці»
[14, c. 292], robić karierę na czyichś plecach «робити кар’єру зусиллями іншої особи» [11, c. 362]; укр. гнути спину (горб,
шию, карк, хребет) «важко працювати» [7], спина не розгинається (не розгинаючи спини) «важко працювати» [3, c. 169],
ламати хребет «важко працювати» [3, c. 186], власним горбом заробляти «важко працювати» [3, c. 47], сидіти на шиї (на
плечах) у кого (чиїх) «бути під чиєюсь опікою, на чиєму-небудь утриманні, матеріально обтяжуючи когось» [7], виїхати
на плечах «використовувати наслідки чиєїсь праці» [7]; рос. не разгибать спины «багато працювати не відпочиваючи» [5,
с. 637], гнуть (ломать) спину (горб, хребет) «виконувати важку роботу» [5, с. 636, 152, 720], работать до мокрой спины
«наполегливо, виснажливо працювати» [5, с. 637], горбом работать «виконувати важку, виснажливу роботу» [5, с. 152],
ездить на спине «використовувати наслідки чиєїсь праці» [5, с. 636], сидеть на шее (на горбу, на хребте) «бути на чиємунебудь утриманні» [5, с. 750, 152, 720], кататься на готовой шее «бути на чиєму-небудь утриманні» [5, с. 750], хребта
не переломит «про ледаря» [5, с. 720].
Соматизм нога в польській фразеології протиставляється руці й, відповідно, асоціюється з неробством: nogami
pracować «не працювати, байдикувати» [13 II, c. 627]. Натомість в українській та російській фразеології соматизм нога
співвідноситься з працьовитістю: пор. укр. вертітися (крутитися) на ногах «невтомно працювати» [7], рос. расправлять
ноги «прийматися за роботу» [5, с. 442], на ногах «в роботі» [5, с. 439].
Соматизми жили, кишки та пуп у фразеології пов’язуються з невтомною, тяжкою працею: пор. пол. сотати кишки
(жили) з кого «виснажувати, знесилювати кого-небудь непосильною роботою» [7], брати на пуп «важко працювати» [3,
c. 143], надривати пуп «важко працювати» [7], пуп тріщить «дуже важко, над силу працювати» [7], рвати жили «дуже
важко, над силу працювати» [7], точити кров із жил «експлуатувати, виснажувати кого-небудь тяжкою працею» [7]; рос.
вытягиваться (тянуться) из жил «сильно напружуватися, виконуючи фізичну роботу» [5, с. 232], брать на жилу «багато
та напружено працювати» [5, с. 232], надрывать жилы «багато та напружено працювати» [5, с. 232], рвать кишки «виконувати важку роботу» [5, с. 286], надрывать (подрывать, рвать) пуп «дуже важко, над силу працювати» [5, с. 544]. У
польській фразеології важка, виснажлива робота пов’язується не лише з конкретними соматизмами (судини, кишки), але
й загальною їх назвою нутрощі (пол. bebechy): wypruwać z sibie (sobie) bebechy (żyły, kichy) «виконувати роботу з повною
віддачею» [14, c. 63, 221, 969; 11, c. 648], wypruwać (wyrywać) z kogoś flaki (bebechy, kichy, żyły) «примушувати когось дуже
важко працювати« [11, c. 648; 14, c. 969].
Піт у фразеології асоціюється з дуже виснажливою, понад силу фізичною працею, що мотивується природною здатністю тіла людини під час фізичних навантажень виділяти піт особливими надшкірними залозами: пор. пол. pracować w
pocie czoła «важко, виснажливо працювати» [11, c. 384], pot się z kogoś leje «хтось надзвичайно важко, фізично працює»
[14, c. 570], pocić się nad czymś «виснажливо, наполегливо та довго виконувати певну роботу» [14, c. 540], nie szczędzić potu
«виснажливо та наполегливо працювати» [14, c. 570], wysiskać z kogoś (siódme, ostatnie) poty «примушувати когось важко,
виснажливо працювати» [11, c. 639; 14, c. 570]; укр. працювати, (трудитися) [аж] піт очі заливає «дуже сильно, важко
працювати» [7], вганяти в піт кого «примушувати кого-небудь багато і напружено працювати» [7], заливатися (обливатися) [кривавим] потом «важко працювати» [3, c. 136], працювати (трудитися) до кривавого поту «дуже виснажливо,
понад силу працювати» [7], лити (проливати) кривавий (солоний) піт «виконувати важку, складну роботу,» [7], до сьомого
(десятого) поту «тяжко працювати» [3, c. 136]; рос. вгонять в пот «примушувати кого-небудь напружено працювати» [5,
с. 527], сидеть в поту «наполегливо та багато працювати» [5, с. 527], потом умываться «докладаючи всіх зусиль, напружено, самовіддано працювати» [5, с. 527], потом и кровью «важкою працею» [5, с. 527], до крови до поту «докладаючи
всіх зусиль, напружено, самовіддано працювати» [5, с. 331], в поте лица «докладаючи всіх зусиль» [5, с. 527].
Часто результатом наполегливої, виснажливої, напруженої фізичної праці стають травми та мозолі, що і відображено
у фразеології: пор. укр. мозолі натирати «про працьовитого чоловіка» [4, c. 433], мозолити руки «займатися фізичною
працею» [7], гонитися аж носа бити «про працьовиту жінку» [4, c. 432]; рос. накатать мозоль «виснажити себе важкою
працею» [5, с. 407], ломать пальчики «виконувати багато фізичної роботи» [5, с. 478], заламывать ногти «багато працювати, виснажувати себе важкою роботою» [5, с. 444], кровь из ноготков «про роботу з великим напруженням» [5, с. 331].
В основі просторічних ФО mieć gnaty (kość) w brzuchu «ухилятися від роботи, бути лінивим« [17 III, с. 4], mieć ołów
w dupie «ухилятися від роботи, бути лінивим» [14, c. 492], мухи п’яти обсіли «про ледачу людину» [3, c. 113], выпятить
язык на плечо «втомитися від важкої роботи» [5, с. 767] лежить явище гіперболізації, нереальної ситуації, звідси, очевидно,
і груба конотація фразеологізмів.
З’ясовано, що у польській, українській та російській фразеології для характеристики ставлення людини до праці залучено соматизми пол. ręka (ręce), łokcie, dłonie, palec, nos, kark, plecy, kolano, nogi, ramiona, brzuch, pępek, dupa (tyłek),
bok, gnaty, kość, bebechy, żyły, kichy, flaki, pot, czoło, garb, mózg, skóra, oko, ząbek; укр. руки, ноги, палець, вухо, срака, пузо,
чуб, боки, волосся, яйця, горб, спина. хребет, шия, кишки, жили, пуп, кров, піт, очі, чоло, ніс, мозолі, п’яти; рос. ручки
(руки), глаза, ножка (ноги, нога, ножки), палец, ухо (уши), бок (бока), голова, попка (зад, задница), брюхо, ноготки (ногти),
пятки, лоб, нос, мозги, горб, спина, хребет, шея, жилы, кишки, пуп, колена, пот, кровь, лицо, мозоль, язык. Мотивація ФО
пов’язана з функціональними властивостями частин тіла людини, жестами і позами, при яких задіяні соматизми. При творенні фразеологізмів з соматичним компонентом використовується механізм синекдохи, коли назва частини тіла людини у
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складі ФО використовується для її позначення як суб’єкта дії. Фразеологізми на позначення небажання людини працювати
переважають над ФО на окреслення старанності та завзятості людини у праці, що пов’язано з тенденцією мови фіксувати
відхилення від норми в негативний бік.
Умовні скорочення
УМ – усне мовлення
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА «FACIALHAIR» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту HAIRв англійській мові на матеріалі лексико-семантичної групи «facialhair». В роботі розглядаються основні підходи до вивчення концепту у сучасному мовознавстві; аналізуються семантичні, мотиваційні та гендерні особливості досліджуваних номінативних одиниць.
Ключові слова: лексико-семантична група, концепт, номінативна одиниця.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «FACIALHAIR» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта HAIR в английском языке на материале
лексико-семантической группы «facialhair». В работе рассматриваются основные подходы к изучению концепта в
современном языкознании; анализируются семантические, мотивационные и гендерные особенности исследуемых
номинативных единиц.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, концепт, номинативная единица.
LEXICAL SEMANTIC GROUP«FACIALHAIR» IN THE ENGLISH LANGUAGE
The given article deals with the investigation of the peculiarities of verbalization of the English concept HAIR on the basis
of lexical semantic field «facial hair». Main trends in the concept study in modern linguistics are being viewed in the article;
semantic, motivation and gender peculiarities of the studied nominative units are being analyzed. Concept is understood as
mental representation of the world, the basic element of human memory and thinking. Today several trends in concept study
are singled out. They are: culturological, logical, cognitive-poetic, semantic-cognitive. The latter is focused on the language
as the main source of the concept study, since concepts find their reflection in the language. The final aim of the given work is
to define semantic, motivation and gender peculiarities of the studied nominative units verbalizing concept HAIR in English.
Our analysis showed that the given concept is verbalized by three lexical semantic groups, namely «head hair», «facial hair»,
«body hair». The lexical semantic group «facial hair» is represented by such nominative units as eyebrow, eyelashes, beard,
moustache, goatee, sideburns and others. The structure of their lexical meaning contains integral and differentiating semes.
The integral seme is expressed by the lexical unit hair. The differentiating semes are subdivided in their turn into descriptive
and relative. Descriptive semes denote form of a beard etc. while relative ones specify the place where it grows. Since facial
hair is a secondary sex characteristic of human males, the nominations which denote hair on a man’s face are dominating in
our selection.
Key words: lexical semantic group, concept, nominative unit.
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Переважна кількість лінгвістичних розвідок останніх років виконана в рамках когнітивної наукової парадигми – напряму мовознавства, у якому мова розглядається як засіб отримання, зберігання, обробки, переробки й використання знань,
спрямований на дослідження способів концептуалізації й категоризації певною мовою дійсності та досвіду [13, с. 213].
Мета нашого дослідження полягає в аналізові мовних засобів вербалізації концепту HAIRна матеріалі лексико-семантичної групи «facialhair». Актуальність роботи підкреслюється тим, що вона виконана в рамках головної проблематики
когнітивної лінгвістики, а саме – вивчення мовного відображення процесів концептуалізації та категоризації дійсності [8,
с. 37].
Наведемо основні визначення поняття «концепт» та розглянемо підходи до його вивчення у сучасній лінгвістиці.
Термін «концепт» був уведений у 1928 році С. А. Аскольдовим, під яким учений розумів «мисленнєве утворення, яке
заміщує нам в процесі думки невизначену безліч предметів одного і того ж роду» [1, с. 267]. О. С. Кубрякова пропонує
наступне визначення концепту: «термін, що служить поясненню одиниць ментальних і психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання і досвід людини; це оперативна змістовна одиниця пам’яті,
ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку, всієї картини світу, відображеної у психіці людини» [12,
с. 90]. Саме це визначення на сьогодні є загально прийнятим серед різноманітних течій когнітивних досліджень. Слід
зазначити, що спільним для всіх напрямків вивчення концепту є його визнання базовою одиницею свідомості. Основні
відмінності полягають в основному у фокусуванні на певному типові концептів, а також у різному трактуванні відношень
між концептом як елементом етнокультурної картини світу та лексичним значенням [11, с. 192–193]. Вслід за І.С. Шевченко виокремлюємо наступні напрями концептуального аналізу:культурологічний напрямок, в якому концепт визначається
як згусток культури у свідомості людини; саме у вигляді концепту культура входить у ментальний світ людини, і, завдяки
йому, людина сама входить у культуру та іноді впливає на неї; це основний осередок культури в ментальному світі людини
[10, с. 40–41];лінгвокультурологічний напрям розглядає культурний концепт як ментальне утворення; цей підхід спрямований на комплексне вивчення певної мови, свідомості та культури [4, с. 151];логіко-ейдетичний напрям зосереджений на
необхідності співвіднесення елементів структури значення та об’єднання їх у складі певної (схемної) структури при концептуальному аналізові та зосереджують свою увагу на базових фреймах побудови лексично представлених концептів [3,
с. 12]; когнітивно-поетичний напрям аналізує образний простір концепту у художньому тексті, текстові концепти художньої прози.У дослідженні текстових концептів художнього тексту мовна форма враховується як концепт, що реалізований
у конкретних мовних знаках і зумовлений властивістю мови кодувати знання, отримані через сприйняття та осмислення
світу [11, с. 193];семантико-когнітивний підхідспрямований на дослідження співвідношень семантики мови з концептосферою народу, співвідношень семантичних процесів з когнітивними [9, с. 173]. У процесі лінгвокогнітивного дослідження
метод семантико-когнітивного аналізу передбачає перехід від змісту значень мовних знаків до змісту відповідних концептів у ході окремого етапу опису – когнітивної інтерпретації [9, с. 178]. Саме розгляд семантики мовних одиниць, які
об’єктивують концепти, дозволяє отримати доступ до змісту концептів як мисленнєвих одиниць.
У нашому дослідженні визначаємо концепт як базову одиницю мисленнєвого коду людини, яка має внутрішню структуру, що складається із концептуальних ознак, є результатом пізнавальної діяльності особистості та суспільства, містить
комплексну інформацію про відповідний предмет або явище, а також про інтерпретацію цієї інформації суспільною свідомістю та ставлення до цього предмета чи явища [9, с. 175; 7, с. 100]. Слід зазначити, що концепт є інформаційною
структурою, яка відображає уявлення людини про об’єкти не тільки духовного, а й матеріального буття, тобто концепти
розрізнюються за ступенем конкретності-абстрактності [2, с. 26].
Таким чином, мова є одним із основних інструментів пізнання та концептуалізації навколишнього світу, а відтак й
інструментом опису концептів. «Шлях дослідження від мови до концепту є найбільш надійним, аналіз мовних засобів дозволяє найбільш простим та ефективним способом виявити ознаки концепту та змоделювати його» [9, с. 179]. Саме тому
предметом семантико-когнітивних досліджень є різні засоби репрезентації, тобто вираження, передачі концептів у мові.
Аналіз складу того чи іншого концепту виявляється через значення мовних одиниць, що репрезентують даний концепт, їх
словникові тлумачення та мовленнєві контексти [2, с. 31].
Матеріалом дослідження особливостей вербалізації концепту HAIRслугували тлумачні словники англійської мови та
спеціалізовані енциклопедії.
Розглянемо, насамперед, словникову дефініцію лексичної одиниці hair, яка номінує відповідний концепт:
«Hair –1. any of the fine thread-like strands growing from the skin of humans, mammals, and some other animals;
2. a fine thread-like strand growing from the epidermis of a plant, or forming part of a living cell;
3. hairs collectively, especially those growing on a person’s head;
4. (a hair) a very small quantity or extent» (15).
Як бачимо, лексема hairмістить в структурі свого лексичного значення чотири семеми. Перша із них має узагальнююче
значення та позначає як волосся на тілі людини, так і шерсть тварин. Друга семема позначає ворсини на рослинах; третя –
волосся на голові людини; четверта ж актуалізує одну із зовнішніх ознак волосся – тонкість, яка, до речі, наявна у дефініції
першої та другої семем (fine).
В нашому дослідженні ми фокусуємо свою увагу виключно на волоссі людини. За соматичною ознакою виокремлюємо
три лексико-семантичні групи (далі – ЛСГ), які вербалізують концепт HAIRв англійській мові, а саме: ЛСГ «headhair»,
ЛСГ «facialhair» та ЛСГ «bodyhair». Розглянемо особливості представленості конституентівдосліджуваної групи в англомовних тлумачних словниках.
ЛСГ «facialhair» представлена у проаналізованих тлумачних словниках 25 номінативними одиницями, серед яких,
насамперед, відзначимо наступні: eyebrow, eyelashes, beard, moustache, goatee, sideburnsта ін..Розглянемо дефініції зазначених номінацій.
«eyebrow – the strip of hair growing on the ridge above a person’s eye socket» (15);
«eyelash – each of the short curved hairs growing on the edges of the eyelids, serving to protect the eyes from dust» (14);
«moustache– a strip of hair left to grow above the upper lip» (14).
Як бачимо, наведені словникові дефініції містять інтегральну сему (hair) та диференційні семи (відносні), які вказують
місце, де росте цей тип волосся та його функцію.
«beard – growth of hair on the chin and lower cheeks of a man’s face» (15).
Ця номінація виступає гіперонімом до відповідного тематичного ряду, який, за даними використаних у дослідженні
словників, налічує 6гіпонімів, серед яких відзначимо, зокрема, наступні номінації:
«goatee – a small pointed beard like that of a goat» (15);
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«Vandyke – neat, pointed beard» (15).
З медичної точки зору волосся на обличчі є вторинною статевою ознакою чоловіків, чим, власне і пояснюється кількісна перевага тих номінацій, що позначають волосся на чоловічому обличчі.
Одним з аспектів нашого дослідження було визначення типів мотивації досліджуваних номінативних одиниць.
За характером ознак, щовизначаютьвнутрішню форму номінації, виділяємо два типиномінаціїзачiсок – кваліфікативнутарелятивну.
До першої групи зараховуємо номінації, які ґрунтуються на формі відповідного типу волосся, наприклад:
«A Pencil Moustache is one which is very thin, usually just above the line of the upper lip. It is supposed to look narrow
enough to have been drawn on with a pencil (or eyeliner)».
Другий тип мотивації представлений у нашій вибірці номінаціями тих типів волосся на обличчі, які отримали свою
назву за ім’ям людини, яка його носили:
«A Fu Manchu moustache or simply Fu Manchu is a full, straight moustache that originates on the corners of the mouth and
grows downward past the clean-shaven lips and chin in two tapered «tendrils», often extending past the jawline.The Fu Manchu
moustache derives its name from Fu Manchu, the fictional character who wears such a moustache in film versions of the stories
written by the British/Irish author Sax Rohmer».
Таким чином, проведений аналіз показав, що конституенти досліджуваної ЛСГ пов’язані між собою видо-родовими
відношеннями, мають чітку гендерну маркованість та ґрунтуються на своїй формі чи відношеннях із іншими об’єктами.
Подальше дослідження є перспективним в плані вивчення особливостей функціонування даної ЛСГ в англійському
мовленні, зокрема, в художніх текстах.
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МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглядаються мовні особливості, специфіка та основні вимоги до публіцистичного рекламного тексту. Значна увага приділяється мові, бо вона є результатом багатовікового розвитку і несе від покоління до покоління всі надбання народу, зберігаючи традиції, звичаї, морально-етичні й естетичні ідеали.
Ключові слова: публіцистичний рекламний текст, мова, рекламний стиль,інформативна та експресивна функція.
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ публицистического РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
В статье рассматриваются особенности, специфика и требования к публицистическому рекламному тексту.
Значительное внимание уделено именно языку, потому что язык – это результат многовекового развития, несущий
от поколения к поколению все достояния народа, сохраняя традиции, обычаи, морально-эстетические идеалы.
Ключевые слова: публицистический рекламный текст, язык, рекламный стиль, информативная и экспресивная
функция.
Linguistic peculiarities of publicist advertising texts: theoretical aspects
The article deals with the linguistic peculiarities, specifications and main requirements to publicist advertising text. The
attention is mostly paid to the language, as it is the result of long-lasting development and it passes from one generation to
another one all people’s achievements saving traditions, customs, moral-ethic and aesthetic ideals. The article notes that the
main communicative objectives of the advertising text is a statement of facts, descriptions, specification, reasoning, establishing contact, the impact on a mass audience. Analyzed the culmination of the advertising text, which is based on psychological
factors and requirements to advertising of a journalistic text. Important role for the header in the construction of the advertis-
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ing text, which contains advertising appeal and develops mainly in the advertising texts.Headers can inform about news, to
create interest, to persuade, promise, in short, tell the reader something important. This is their main feature.Intonation and
advertising are important too: it’s aim to interest the reader, make him read the text to acquire information. The credibility of
intonation linked with the logical side saying: the more convincing advertising intonation, the more effective the advertising
text. Logically designed promotional text contains, clear thesis− the main idea, which remains unchanged in the course of the
proof. Role of the thesis can play a title or advertising the intonation, and the text is a detailed argumentation that leads to the
rationale expressed in thoughts. The value of the header is determined by the perfect language form, fully revealing the idea,
the basic idea, the advertising contents and the criteria which we have to stick.
Key words: publicist advertising text, language, advertisement style, informative and expressive functions.

Публіцистичний рекламний текст досліджується як цілеспрямована соціальна дія, оскільки він обов’язково має ідеологічний модус і передбачає суспільну значущість, бо завжди входить до ідеологічної комунікативної ситуації і є складником публіцистичного рекламного дискурсу [1, с. 21].
Організовується він під контролем авторської інтенції, тому в його канві можна знайти цілу парадигму інтенційних
категорій, що дозволяють авторові та потім читачеві вирішити стратегічне завдання – переконання адресата. [2, с. 22].
Мова друкованих засобів масової інформації є одним із найбільш динамічних явищ, бо в ній досить помітно й на порівняно короткому часовому відрізку фіксуються зміни, що відбуваються в суспільстві (смаки провідників, нові різноманітні
тенденції [1, с. 22]. Сьогодні в мові засобів масової інформації особливо помітні конкуренція інформаційної та експресивної функції, і значення останньої залишається досить вагомим.
В. В. Баранова зазначає, що мова сучасного рекламного тексту засвідчує пошуки нових засобів вираження [3, с. 12].
Для позначення відомих реалій навколишньої дійсності замість звичних назв використовуються інноваційні. Слова, перебуваючи постійно в русі, нерідко потрапляють у нові смислові та стилістичні контексти. На думку К. Л. Бове, незвична
сполучуваність слів – один із шляхів надання виразності, емоційності, образності окремим мовним сполученням слів та
одиниць саме в рекламному тексті. У мові преси поєднуються дві протилежні ознаки: логічність викладу, що вимагає
стандарту, та його експресивність, що, навпаки, потребує образної нестандартності. Стандарти в рекламному тексті забезпечують оперативність інформації, її позитивне сприймання. Експресія – це посилення виразності вислову. Як зазначає
В. Н. Телія, уміле поєднання стандарту й експресії – один із найяскравіших показників публіцистичної вправності [6, с. 14].
За визначенням І. О. Анніної, рекламний текст – це об’єднана смисловим зв’язком послідовність знакових одиниць,
основними властивостями якої є зв’язність і цілісність [1, с. 27]. У сучасному мовному спілкуванні такі писемні комунікативні утворення посідають вагоме місце. На особливу увагу заслуговують рекламні публіцистичні тексти, оголошення, як
основне джерело отримання інформації про масову свідомість.
На особливу увагу заслуговує мова публіцистичних рекламних текстів, бо це один із найцінніших скарбів духовного
життя людства. Вона є результатом багатовікового розвитку і несе від покоління до покоління всі надбання народу, зберігаючи традиції, звичаї, морально-етичні й естетичні ідеали, його творчі досягнення тощо. К. Л. Бове визначив головну
ознаку рекламного тексту: поєднання в ній інформативної функції та експресивності вислову як засобу досягнення максимального впливу на читача. На думку дослідників А. П. Коваль, В. Г. Костомарова, рекламні тексти повинні вміщувати в
собі конкретні поняття, чим менше тексту написання, тим краще [4, с. 254]. Ці слова у рекламному тексті не повинні бути
абстрактними, вони повинні бути чіткими, конкретними.
Головними комунікативними завданнями рекламного тексту, за визначенням А. А. Потебні, є: констатація фактів, опис
і конкретизація, аргументація,установлення контакту, вплив на масову аудиторію [5, с. 13]. Мовна специфіка рекламного
тексту, як стверджує дослідник, полягає в тому, що вона виражається не лише особливою лексикою, фразеологією, структурно-семантичною та синтаксичною побудовою, а й такими характеристиками, як інформативна насиченість і компресія
тексту; підкреслена виразність оперативності й новизни повідомлення; точність; двобічна комунікативна контактність. Усі
ці засоби покликані насамперед виконувати оцінну функцію.
Сучасні засоби масової інформації дали поштовх поширенню міжнародної реформи реклами. Тому реклама, за допомогою словесних затворів досить різноманітна: зорова, слухова й зорово-слухова. Першу группу – найпоширенішу
– утворюють газетно-журнальна, друкована, світлова, оформлювальна реклама й фотореклама. До другої групи відносяться радіореклама, усні повідомлення й оголошення. Третю групу становлять теле- і кінореклама, демонстрація зразків
виробів тощо у супроводі тексту. У всіх цих формах реклами слово – дієвий засіб інформації й пропаганди. Рекламний
стиль складається з художньо-графічних і вербальних компонентів. Вербальні компоненти створюють систему, що включає ктематонім (вербальний компонент товарного знаку), слоган (рекламне гасло) і власне рекламний текст. На думку
Н. Д. Арутюнової, як і будь-яка багатосимволічна система, реклама складається з трьох частин [2, с. 32]:
Синтактика – характеризує відношення одного символу до іншого.
Прагматика – це дисципліна, яка вивчає відношення знаків до їхніх інтерпретаторів. Прагматика відповідає на питання, чому не дивлячись на критичне мислення, клієнт сприймає рекламу і врешті-решт підкорюється їй.
Семантика – характеризує відношення символу до значення.
З точки зору синтактики, рекламний текст має формульний характер, тобто пов’язаний жорсткою послідовністю її
елементів. Формула реклами включає в себе 4 елемента, які йдуть один за одним в чіткій послідовності AIDA [2, с. 32]:
1. Attention (увага)
2. Interest (інтерес)
3. Desire (бажання отримати товар)
4. Action (дія, придбання)
Attention – інтригуюча ключова фраза, заголовок (не більше 4-5 слів). Перша фраза рекламного тексту повинна включати в себе комунікативну дію. Відсутність такої дії робить наступний рекламний текст безглуздим.
Interest – повідомляє про якості товару, які не відомі клієнту (2-3 речення).
Desire – кульмінаційний момент, мета якого викликати сильне бажання покупця придбати товар, в більшості випадків
існує у вигляді «слогану» (лаконічна фраза, що впадає в очі, добре запам’ятовується та висловлює суть рекламного повідомлення) або намальованого символу. Кульмінація рекламного тексту будується на двох психологічних чинниках: на
очікуванні чогось неочікуваного (цікавість); на почутті безпеки.
Action – кінець рекламного тексту, де в одній фразі зосереджується весь смисл повідомлення з метою викликати ефект
прямої дії, тобто придбати.
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Рекламні тексти відносяться до емотивного типу висловлювання, тобто повідомленню, яке звернене до інтуїції і до
почуттів клієнта. Але, на нашу думку, побудова рекламного тексту набагато складніша, тому що емотивне звернення щоразу намагається набути інформативного вигляду. По-перше, говорячи про факти, реклама має на увазі цінності; по-друге
розповідаючи про якості товару, вона має на увазі не натуральні властивості та образи; а по-третє, декларуючи свободу
вибору, реклама орієнтує на окремо направлену дію (придбання товару).
Важлива вимога, що ставиться до рекламних текстів, – максимум інформації при мінімумі слів. Виділяються слова з
підвищеною рекламною цінністю, великою емоційною силою, що створюють наочний, відчутний рекламний образ. Основне значеннєве навантаження в тексті несе заголовок, що дає рекламному об’єкту стислу, точну характеристику.
Рекламний текст намагається передати властивості рекламованого продукту як за допомогою образів, так і за допомогою мови. Сила реклами, її ефективність багато в чому залежать від того, наскільки ясне, чітке подання одержить читач
про зовнішній вигляд і зміст рекламованого предмета, тобто від формування образу об’єкта реклами. При цьому варто постійно мати на увазі, що основою діючого рекламного тексту повинні бути достовірні, документальні відомості [4, с. 221].
А. Н. Баранов поділяє основні вимоги до рекламного тексту на 4 групи:
1. Насамперед, рекламний текст повинен бути конкретним, цілеспрямованим. Основна, головна думка може бути виражена у формі рекламного гасла.
2. Рекламний текст повинен бути доказовим і логічно побудованим, дохідливим. Так, у рекламі товарів визначення
незвичайний, своєрідний, специфічний мало що говорять споживачеві, не містять конкретної інформації. Краще вжити визначення, що характеризують їхню конкретну особливість, – в’язкий, ніжний, прохолодний. Читач повинен чітко уявляти
собі кольори, форму або запах товару.
3. Рекламний текст повинен бути коротким, лаконічним. Іноді ж у рекламі намагаються розповісти про товар або послуги якнайбільше й перераховують другорядні подробиці, що відволікають увагу від головного. Короткий текст краще
сприймається читачем. Текст повинен бути вільним від слів, що не несуть корисного значеннєвого навантаження, таким
чином ускладнюючи сприйняття.
4. Рекламний текст повинен бути оригінальним, неповторним у деталях й одночасно відповідним деяким загальноприйнятим зразкам. Крім того, він повинен бути цікавим і дотепним.
А. Н. Баранов пропонує таку узагальнену структуру рекламного тексту [4, с. 149]:
– введення (що пробуджує інтерес);
– перехід (що підводить до об’єкта реклами й підсилює інтерес до нього);
– інформація про об’єкт реклами (що виходить із ідеї реклами);
– пояснення особливих переваг рекламованого товару із чіткою аргументацією;
– доказ тих або інших положень (із залученням свідків, включенням відповідних статистичних даних і довідок і т.д.);
– заклик до певних дій (з акцентом на ефективність використання, інформація й консультації по даному питанню й т.д.).
Заголовку й зачину в побудові рекламного тексту приділяється важлива роль. Деякі дослідники (В. В. Виноградов та
А. Н. Баранов) помітили, що в середньому заголовок читають у п’ять разів більше людей, ніж текст, тому заголовок повинен задовольняти певним вимогам:
– привернути увагу до оголошення;
– повідомити мінімальну інформацію;
– зацікавити читача й спонукати його прочитати весь текст оголошення.
Мета рекламного заголовка полягає в тому, щоб привернути увагу аудиторії й викликати інтерес до рекламованого товару або послуги. Рекламний заголовок повинен містити рекламне звертання й головний рекламний аргумент, що згодом
розвивається в основному рекламному тексті.
Заголовки можуть інформувати про новини, викликати цікавість, переконувати, обіцяти, одним словом, повідомляти
читачеві щось важливе. У цьому їхня головна особливість. Нерідко використовується заголовок, що інтригує. Таку ж важливу роль грає й рекламний зачин: він теж має на меті зацікавити читача, змусити його прочитати текст, сприйняти інформацію. Як стверджує К. Л. Бове, переконливість зачину пов’язана з логічною стороною висловлення: чим переконливіший
рекламний зачин, тим дієвіший текст реклами. Логічно витриманий рекламний текст містить чітку, ясну тезу − основну
думку, що залишається незмінною в ході доказу. Роль тези може грати заголовок або рекламний зачин. Тоді текст являє
собою розгорнуту аргументацію, що призводить до обґрунтування вираженої в ньому думки.
Перше речення часто повторює ідею заголовка або рекламного зачину, роз’ясняє її. Основний текст опису є товар або
послуги, він підкреслює їхні специфічні деталі, а також якості й вигоди для споживача. Заключна частина рекламного
тексту покликана закріпити головну думку, розсіяти сумніви, які можуть виникнути в читача, переконати його зробити
покупку або скористатися пропонованими послугами.
Таким чином, рекламний текст – це складне цілісне утворення, у якому семантичні, синтаксичні та парадигматичні
параметри у свою чергу пов’язані між собою. Ці тексти стилістично спрямовані та характеризуються специфічними характеристиками та способами використання мовних засобів, зокрема тих, що покликані виконувати оцінну функцію.
Головною ознакою рекламного тексту є поєднання в ньому інформативної та експресивної функції. Рекламний текст
відрізняється не лише особливою лексикою, структурно-семантичною та синтаксичною побудовою, а й інформативною
насиченістю та компресією. Реклама може бути зоровою, слуховою та зорово-слуховою, але нас цікавить, насамперед,
перша. Основними вимогами до реклами мають бути її конкретність, логічність, дохідливість, лаконічність, оригінальність. Велику роль у рекламі має заголовок. Цінність його визначається доконаною мовною формою, що повністю розкриває ідею, основний задум, зміст реклами та критерії, яких ми маємо дотримуватися.
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КОМБІНАТОРНІ ПОТЕНЦІЇ КОНЦЕПТІВ БАТЬКИ ТА ДИТИНА
В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ З ПЕСИМІСТИЧНОЮ ТОНАЛЬНІСТЮ
У статті розглянуто питання комбінаторики концептів в рамках поетичного твору, яка визначається як один
з лінгвокогнітивних механізмів реалізації його тональності. Дослідження ролі мовних засобів у процесі сприйняття
та інтерпретації навколишньої дійсності здійснюється за допомогою різнобічного аналізу концепту, оскільки він є
основною оперативною одиницею усієї картини світу. Враховуючи здатність людини мислити не ізольованими когнітивними одиницями, а їх комбінаціями, встановлено взаємозалежність між комбінаторними схемами концептів,
вербалізованих в словесній тканині поетичних творів, та різновидом тональності. Виявлено основні комбінаторні
схеми, актуалізовані в поезіях з песимістичною тональністю.
Ключові слова: тональність, концептуальний простір, комбінаторика, комбінаторні схеми, лінгвокогнітивні
механізми, когнітивні обмеження, емоційний резонанс.
КОМБИНАТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПТОВ РОДИТЕЛИ И РЕБЕНОК В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
С ПЕССИМИСТИЧЕСКОЙ ТОНАЛЬНОСТЬЮ
В статье рассматривается проблема комбинаторики концептов в рамках поэтического текста, которая определяется как один из лингвокогнитивных механизмов реализации его тональности. Исследование роли языковых
средств в процессе восприятия и интерпретации окружающей действительности осуществляется при помощи
разностороннего анализа концепта, поскольку он является основной оперативной единицей всей картины мира. Учитывая способность человека мыслить не изолированными когнитивными единицами, а их комбинациями, установлена взаимозависимость между комбинаторными схемами концептов, вербализованных в словесной ткани поэтических произведений, и разновидностью тональности. Выявлено основные комбинаторные схемы, актуализированные
в стихотворениях с пессимистической тональностью.
Ключевые слова: тональность, концептуальное пространство, комбинаторика, комбинаторные схемы, лингвокогнитивные механизмы, когнитивные ограничения, эмоциональный резонанс.
COMBINATORY POTENCY OF CONCEPTS PARENTS AND CHILD IN POEMS WITH PESSIMISTIC
TONALITY
The article reveals the problem of the concept combinatory in poems, which is determined as one of the lingvocognitive
mechanisms of tonality realization. The structural linguistics approach enables the recognition of the facts that one of the
main and essential features of linguistic units is their ability to be combines with each other or combinatory. The close interrelation between the language and conceptual levels of poetic text interpretation allowed drawing inferences about the universal concept ability to be combined with each other, as the mental process of text interpretation is based not on the separate
concepts verbalized in poems but on their combination.
The amount and the types of concepts actualized by text elements is determined by the communicative purpose of the poem
and is aimed at the creation of specific emotional atmosphere or tonality.
The article is intended to find out the combinatory potency of concepts PARENTS and CHILD in poems with pessimistic
tonality. For that purpose we’ll operate main methodological principles of cognitive linguistics and study the effects produced
by the combinations of concepts actualizes by verbal poetic images.
Conceptual analyses of poems by American writers of the XX c. enabled the revelation of 7 basic schemata of concepts
combination. We may state that concepts PARENTS and CHILD, when combined with concepts DEATH, ILLNESS, DETACHMENT, POVERTY, FEAR, contribute to the creation of pessimistic tonality at the same time imposing cognitive constrains on
the realization of optimistic or comic tonality. It was also defined that combinatory potency of concepts AGING and FEAR is
constrained by the poems which textual elements trigger the actualization of concepts MOTHER and FATHER. At the same
time, obviously, concept STERILITY has potency to the combination only with concept MOTHER.
Key words: tonality, conceptual space, combinatory, combinatory schemata, lingvocognitive mechanisms, cognitive constrains, emotional response.

У рамках структурної парадигми лінгвістики загальновизнаним є той факт, що однією з загальних та обов’язкових
властивостей усіх одиниць мови є їх здатність до сполучення з іншими мовними одиницями або їх комбінаторика [11,
с. 268]. У руслі традиційної лінгвістики термін комбінаторика вживається в значенні «взаємодія», що дозволяє дослідникам говорити про фонетичну комбінаторику («взаємодія фонем») [6], лексичну комбінаторику («взаємодія будь-яких одиниць мови, у тому числі слів») [11, с. 267–290], синтаксичну комбінаторику (взаємодія елементів синтаксичної конструкції
в рамках певних моделей та згідно певним правилам) [1].
Враховуючи тісний взаємозв’язок між мовним та концептуальним рівнями, можемо говорити і про «універсальну та
істотну здатність концептів до поєднання між собою» [4, с. 161], оскільки людина мислить не ізольованими когнітивними
одиницями, а їх комбінаціями [5].
На сучасному етапі розвитку когнітивної науки ще не існує ґрунтовних праць, спрямованих на вивчення комбінаторики концептів як окремого напряму, хоча перші спроби визначення цього явища були здійснені в дисертаційних дослідженнях та наукових статтях [4; 5; 10].
Метою нашого дослідження є визначення ролі комбінаторики концептів в процесі реалізації тональності поетичного
твору. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
– розглянути існуючи підходи до визначення комбінаторики у сучасній лінгвістиці;
– окреслити коло поетичних текстів, в яких розглядається механізм комбінування концептів;
– виявити основні комбінаторні схеми, актуалізовані в американських поетичних творах ХХ ст. з песимістичною тональністю.
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Предметом нашого дослідження є текстова категорія тональності американських віршів, а об’єктом виступають основні комбінаторні схеми концептів, що сприяють реалізації певного різновиду тональності.
Вивчення проблеми тональності поетичного твору привело нас до визначення цієї текстової категорії як такої, що нерозривно пов’язана з емоційно-вольової настановою автора, виражає його емоційно-оцінне ставлення до зображуваного
в тексті. Фрагмент дійсності, змальований в рамках поетичного твору, подається читачу під кутом зору автора, з позицій
його індивідуального світосприйняття, оригінального бачення подій та речей, специфічної індивідуально-авторської інтерпретації навколишньої дійсності. Поява наприкінці ХХ століття когнітивної лінгвістики уможливила вивчення ментальних процесів, які відбуваються при сприйнятті та пізнанні оточуючої дійсності на матеріалі мови [8, с. 12]. Питання
ж про те, яким чином здійснюється зв’язок мови зі світом, як мовні засоби пов’язані зі сприйняттям та інтерпретацією
навколишньої дійсності, досліджуються за допомогою різнобічного аналізу концепту, який визнається основною оперативною одиницею усієї картини світу, певним квантом знання [2, с. 90–92].
Серед проаналізованих віршів американських поетів ХХ ст. нами були обрані ті, в яких актуалізовані концепти БАТЬКИ та ДИТИНА, оскільки тональний діапазон таких віршів представлений усіма визначеними нами різновидами тональності [7]. Однак, основну увагу дослідників, які працюють в руслі когнітивної парадигми, привертають комплексні об’єкти
та різноманітні зв’язки між ними або, користуючись метафоричним висловленням Т.В. Луньової, «концепти цікавлять
когнітивну лінгвістику не як самотні вежі, відокремлені від усього світу, а як багатомірні пазли, що можуть поєднуватися
з іншими концептами-пазлами в багатьох площинах» [4, с.161].
Філософське осмислення комбінаторики полягало у визнанні її однією зі складових будь-якого акту творчості, яка
вимагає спочатку аналізу (членування цілого на частини), а згодом і синтезу (поєднання частин в єдине ціле) [3, с. 122].
Оскільки поетичний текст є, безсумнівно, результатом акту творчості письменника, вважаємо можливим залучення такого
трактування при визначенні ролі комбінаторики концептів у створенні тональності поетичних творів. Слідом за А. М. Приходько вважаємо, що кожен вид дискурсу здатен створювати свою власну концептосистему, що формується за допомогою
конфігурацій типологічно різних ментальних одиниць [9, с. 244], тобто концептів. Так само і поетичні твори містять у
своїй тканині не один, а декілька об’єктивованих концептів, вибір яких зумовлений комунікативною метою автора і спрямований на створення певної емоційно-психологічної атмосфери, тобто тональності.
Концептуальний аналіз поетичних творів американських авторів ХХ століття уможливив виявлення 8 базових схем
сполучуваності концептів БАТЬКИ та ДИТИНА, реалізація яких в тканині віршів сприяє створенню песимістичної тональності та накладає обмеження на створення тональності комічної і, тим паче, оптимістичної. Отже, до основних комбінаторних схем належать:
1) ДИТИНА/БАТЬКИ + СМЕРТЬ. Наприклад, у поетичному творі «The Evergreen» Дж. Ф. Німса, який починається
рядками: Under this stone, what lies? A little boy’s thistledown body концепт ДИТИНА об’єктивується експліцитно за допомогою словосполучення «маленький хлопчик», яке вживається у присвійному відмінку поруч із лексемою «тіло», яке
лежить під каменем, уможливлює розуміння того, що дитина не жива і актуалізує у свідомості читача концепт СМЕРТЬ.
В рамках цього твору концепт СМЕРТЬ метафорично осмислюється як СОН (Bedtime, dear, forever), від якого дитина не
прокинеться вже ніколи.
2) ДИТИНА/БАТЬКИ + ХВОРОБА. Важливою особливістю такої схеми вважаємо той факт, що хвороба, від якої
страждає дитина або один з батьків є важкою та навіть невиліковною, тому в більшості випадків віршів ця схема має
модифікований вигляд ДИТИНА/БАТЬКИ + ХВОРОБА + СМЕРТЬ. Основними емоційними станами, що характеризують такі вірші та допомагають визначити їх тональність як песимістичну є горе та відчай від безпорадності та безсилля
змінити перебіг подій. Так, наприклад, у вірші Дж. Столуорзі «The Almond Tree» емоційний стан щастя та надії молодого
батька різко змінюється на стан відчаю та болю, як тільки він дізнається про хворобу свого сина: your son is a mongol/the
doctor said. Концепт ХВОРОБА актуалізується за допомогою медичного терміну на позначення синдрома Дауна, який є
невиліковним, виражається в розумовій неповноцінності, супроводжується безліччю інших захворювань і призводить до
ранньої смерті. Концепт ХВОРОБА осмислюється автором в термінах концепту МОРСЬКА ПОДОРОЖ: The hospital – its
heave freight/lashed down ship-shape ward over ward-/steamed into night with some on board/soon to be lost if the desperate
charts were known. Ознаки лікарні, в кожному відділенні якої знаходиться безліч хворих людей, проектуються на ознаки
перевантаженого судна, яке вирушає в подорож вночі.
3) Іще однією можливою варіацією вираження емоційного стану смутку та відчаю від непорозуміння між членами
родини є сполучення концептів ДИТИНА + ВІДЧУЖЕННЯ. Така комбінаторна схема базується на небажанні дитини
спілкуватися з батьками, шукати шлях до порозуміння та спілкування, через що батьки відчувають смуток, біль, безпорадність, оскільки дитина є для них найріднішою та найважливішою людиною в світі. Приклад такого відчуження з боку
дитини знаходимо в поетичному творі Р. Хадас «Twelfth Birthday». Символічний образ дверей, за якими зачинилась дитина
зі своїми друзями під час святкування дня народження, сприяє об’єктивації концепту ВІДЧУЖЕННЯ, оскільки він репрезентує не лише фізичний об’єкт, частину конструкції будинку, але й те непорозуміння, яке відділяє мати від дитини і не дає
їм можливості порозумітись і бути близькими одне до одного: you and your friends are celebrating now/behind a door that’s
firmly shut. Емоційний стан відчаю та безвиході підкреслюється тим фактом, що ці двері міцно зачинені і не дозволяють а
ні найменшого прояву близькості.
4) Наступною за чисельністю прикладів є комбінаторна схема ДИТИНА/БАТЬКИ + БІДНІСТЬ. Поєднання цих концептів в рамках одного поетичного твору сприяє формуванню песимістичної тональності на основі емоційного настрою
горя від приреченості важко працювати все життя. Так, наприклад, у поетичному творі К. Каллена «Saturday’s Child» «суботня дитина», народжена в бідній родині, повинна змалку готуватись змагатись і завойовувати своє щастя у битвах: I cut
my teeth as the black raccoon– /For implements of battle. Хрещеними батьками «суботньої дитини» є Бідність та Біль: Dame
Poverty gave me my name,/And Pain godfathered me, що створює стилістичний прийом персоніфікації за допомогою написання слів Бідність та Біль з великих букв та вживання дієслів в активному стані на позначення дії, яку вони виконують.
Оскільки хрещені батьки повинні опікуватись дитиною все життя, то виникає емоційний стан відчаю від розуміння, що
від бідності та болю нікуди не подітись.
5) Песимістична тональність формується внаслідок реалізації комбінаторної схеми БАТЬКИ + БЕЗПОРАДНІСТЬ,
оскільки невідворотний процес старіння призводить до фізичної слабкості, погіршення зору та слуху, неможливості жити
повноцінним життям. Наприклад, у поетичному тексті Б. Гернсі «The Lady and the Tramp» концепт БАТЬКИ актуалізується за допомогою лексичної одиниці мама (as my mother’s memory dims), концепт БЕЗПОРАДНІСТЬ об’єктивовано за
допомогою низки дієслів на позначення втрати та неспроможності: she’s losing her sense of smell; can’t remember … or sniff.
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Оскільки ознаки фізичної безпорадності розглядаємо в рамках цієї комбінаторної схеми як наслідок старіння, то комбінування концепту БЕЗПОРАДНІСТЬ з концептом ДИТИНА вважаємо неможливим. Виникнення фізичної безпорадності у
дітей внаслідок хвороби включалось нами до прикладів реалізації комбінаторної схеми ДИТИНА + ХВОРОБА.
6) Іншим концептом, комбінаторні потенції якого накладають обмеження на актуалізацію концепту ДИТИНА, є концепт СТРАХ. Цей концепт був виявлений нами у поетичних творах з песимістичною тональністю в рамках комбінаторної
схеми БАТЬКИ + СТРАХ. Так, у вірші Б. Мур «Driving to a Camp Lend-A-Hand» йдеться про те, як батьки їдуть забирати
дочку з табору, де вона провела лише 8 днів, а батьки вже відчувають безмежний страх, оскільки навколо так багато насильства і загибель чатує на дітей скрізь. Концепт БАТЬКИ в цьому вірші об’єктивується за допомогою присвійного прикметника наша перед іменником дочка, який лексикалізує концепт ДИТИНА і вказує на те, що люди, які це говорять є її
батьками (we picked our daughter up from camp). Концепт СТРАХ лексикалізовано у вірші за допомогою лексичної одиниці
страх (It came anyway, that uprush of fear). Емоційний настрій тривоги, постійного страху за життя дитини супроводжує
батьків весь час і не дає змоги насолоджуватись щастям батьківства, оскільки щодня за різних обставин (навіть в самих
звичайних і, здавалося б, небезпечних місцях: at a market, a subway, a school) десь помирає дитина.
7) Ще 2 % відсотки з усіх проаналізованих нами поетичних текстів, забарвлених песимістичною тональністю, містять
у своїй тканині реалізацію комбінаторної схеми МАТИ + БЕЗПЛІДДЯ. Актуалізація концепту БЕЗПЛІДДЯ накладає обмеження на комбінаторні потенції з концептами ДИТИНА та БАТЬКО через фізіологічну нездатність чоловіків та дітей до
зачаття, а тому лише жінка може відчути усю біль та страждання від неможливості зазнати радість материнства.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким чином, аналіз американської поезії, забарвленої песимістичною тональністю показав, що концепти ДИТИНА, МАТИ та БАТЬКО можуть вступати в комбінаторні зв’язки з концептами СМЕРТЬ, ХВОРОБА, ВІДЧУЖЕННЯ, БІДНІСТЬ і сприяти створенню песимістичної тональності. Комбінаторні
потенції концептів СТАРІСТЬ та СТРАХ обмежуються в рамках песимістичних творів концептами МАТИ та БАТЬКО. В
свою чергу концепт БЕЗПЛІДДЯ може поєднуватись лише з концептом МАТИ. Процентне співвідношення комбінаторних
потенцій розглянутих концептів наведено у таблиці. За 100% нами було прийнято 500 поетичних творів американських
авторів ХХ століття, забарвлених песимістичною тональністю.
ДИТИНА
МАТИ
БАТЬКО
Усього
СМЕРТЬ
24%
18%
14%
56%
ХВОРОБА
7%
5%
6%
18%
ВІДЧУЖЕННЯ
5%
2%
3%
10%
БІДНІСТЬ
2%
5%
7%
БЕЗПОРАДНІСТЬ
5%
5%
СТРАХ
2%
2%
БЕЗПЛІДДЯ
2%
2%
Подальша перспектива дослідження полягає у встановленні комбінаторних схем концептів БАТЬКИ та ДИТИНА у
віршах з оптимістичною тональністю, а також у визначенні лінгвокогнітивних механізмів реалізації тональності комічної.
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ТИСК ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ НА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ГАЛИЧИНИ 20-30 РОКІВ
ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ОДИН З СПОСОБІВ АСИМІЛЮВАННЯ УЦКРАЇНЦІВ З ПОЛЯКАМИ
У статті проведено огляд умов в яких опинилися редакції періодичних видань Галичини 20-30 років ХХ століття.
Проаналізовано вплив цензурної політики Польської держави, що була досить жорсткою, на розвиток україномовної періодики, яка на той час була чи не єдиним способом самоствердження галицьких українців. Здійснено огляд
тематичних спрямувань українських пресодруків, абсолютна більшість яких перебувала на національно-державницьких позиціях, висвітлюючи події та явища з точки зору національного інтересу. А також проаналізовано роль і
місце періодичних видань того часу у формуванні суспільної думки. Адже саме преса відігравала важливе значення у
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об’єктивному інформуванні населення про стан тогочасного суспільства та була свідченням культурного розвитку
українського народу.
Ключові слова: періодичні видання, цензура, редакція, суспільна думка, стаття.
ДАВЛЕНИЄ ПЛЬСКОЙ ВЛАСТИ НА ПЕРЕОДИЧЕСКИЄ ИЗДАНИЯ ГАЛИЧЫНЫ 20-30 ГОДОВ ХХ ВЕКА
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ АСИМИЛЯЦИИ УКРАИНЦЕВ С ПОЛЯКАМИ
В статье проведен осмотр условий в которых оказались редакции периодических изданий Галичины 20-30 годов
ХХ века. Проанализировано влияние цензурной политики Польского государства, что была очень жесткой, на развитие украинской периодики, которая на то время была почти единственным средством самоутверждения галицких
украинцев. Осуществлен осмотр тематических направлений украинской прессы, абсолютное большинство которой
пребывала на национально-государственных позициях, осветляя события и явления с точки зрения национального
интереса. А также проанализировано роль и место периодических изданий того времени у формировании общественного мнения. Ведь именно пресса отыгрывала важное значения в обэктивном информированию населения о
стане общества в то время и была свидетельством культурного развития украинского народа.
Ключевые слова: периодические издания, цензура, редакция, общественное мнение, статья.
PRESSING THE PERIODICALS OF GALYCHYNA IN THE 20-30 YEARS OF THE XX CENTURY BY POLISH
GOVERMENT AS ONE OF THE WAY OF ASIMILATION UKRAINIANS AND POLISH PEOPLE
the article provides an overview of conditions in which was periodicals of Galychyna in 20-30 years of the XX century.
Analyzed the influence of censors’ politics of polish government, which was very strict, on the development of periodicals in
Ukrainian language. Made an overview of thematic of Ukrainian periodicals, most of which was in the nationality position.
Periodics of Galychyna was different concerning magazines on subjects as well as separate publications. Particularly at
this time were represented publications of politically-informational nature, literary and scientific, local history, teaching,
humorous-satirical, business and economic, the religious and others. Ukrainian periodicals show the events which were very
important for those people who want to be independed.
Although the article analyzed the role and place of periodicals of that time in the formation of the social mind. Periodicals played very important role in the giving real information about the society of that time and was the evident of cultural
development of the Ukrainians.
Detailed analysis of the status and living conditions of the Ukrainian periodicals in the early twentieth century enables to
understand their impact on the Ukrainian identity at that time.
The study of important aspects of social and political life of the Ukrainian nation provides opportunities to generalize the
experience of the state creation and to make a certain analogy with the historical processes of the early twentieth century.
Key words: periodicals, censors, redaction, social mind, article.

Після закінчення Першої світової війни проблема Галичини набула гостроти на міжнародній арені. Польська влада
проводила усі можливі заходи з метою приєднання цих територій до своєї держави. Будь-які прояви українцями національної ідентичності, наражалися на утиски і знаходилися під пильним контролем польської адміністрації. Особлива увага
приділялася українській періодиці, адже саме вона охоплюючи широкі маси населення, могла стати і ставала тим рупором,
який висвітлював антиукраїнські дії польського уряду.
Українська преса – важливе історичне джерело усіх сфер державного життя. Українська преса Східної Галичини виступала речником захисту національних інтересів у боротьбі з Польщею за панування на цих територіях. Одночасно з
цим вона виступала ґрунтом для об’єднання українських земель та національно-культурної ідентичності. У період коли
будь-які прояви громадського життя активно придушувалися польським урядом, періодичні видання були чи не єдиним
способом самоствердження галицьких українців. За мінімуму демократії і політичних свобод українська преса виступала
важливим структурним елементом у розбудові українського громадянського суспільства в усіх вагомих ланках суспільнополітичного, соціально-економічного, культурно-освітнього, літературно-наукового і мистецького життя [2, с. 66].
Цензурна політика Польської держави вела постійну тенденцію до посилення обмежень щодо українських періодичних видань. Готові примірники перед виходом обов’язково повинні були розглядатися польською цензурою.
Праця цензорів у краї провадилася доволі жорстко, особливо ретельно прочитувалися періодичні видання громадсько-політичного напряму (не лише українські, а й москво-фільські, польські, що змістом суперечили офіційному курсу держави),
також часописи. Цензори вилучали ті матеріали, які суперечили ідейним поглядам Польської держави. Видавець мав право
або замінити вилучений текст, або на його місці залишити прогалину з позначкою «сконфісковано». Як з сумом зазначає автор
статті у газеті «Діло», «українська преса не може дозволити собі на люксус – займатися виключно тими темами, які приємно
скоротають нерви читача і дбайливо оминати всього… що наражує видавництво на великі втрати через конфіскату» [17].
Газетам не дозволялось оприлюднювати об’єктивні відомості про порушення права поліційно-репресивною владою та
судами. Такі матеріали конфісковувалися.
Конфіскації підлягали навіть статті, в яких вживалися слова «Галичина», «галицький». «Від двох тижнів львівська
цензура конфіскує рускі і українофільські газети за то, що вони уживают… на означення нашого краю терміну «Галичина»
чи прикметниково «галицький» [8, с. 3]. Натомість для позначення території Східної Галичини слід було вживати термін
«Малопольща».
Однак офіційний представник Польської держави професор Ашкеназі, виступаючи на одному із засідань у Лізі Націй
повідомив представникам міжнародної спільноти, що українцям під польською владою живеться зовсім непогано, зокрема
«появляється безліч українських газет», у яких друкуються без жодних обмежень «річи, на котрі не позволив би ні один
уряд під сонцем – крім польського» [13].
Особливі вимоги були поставлені польською цензурою до редакторів. Редактор повинен був бути громадянином Польщі, володіти певними фінансами, не бути пов’язаним із партійною діяльністю. Однак відразу після отримання редакцією
дозволу на видання часопису редактора змінювали. Відповідно змінювався і формат видання.
Своєрідною тактикою збереження українських видання була зміна назви часопису. Так, наприклад після закриття у
1918 році редакції газети «Діло» замість неї починає виходити «Українська думка», а в 1921 році – «Український вісник»,
в 1922 – «Громадський вісник», а згодом знову відновлюється «Діло» [4, с. 241].
Іншим чинником, крім утисків цензури, який вплинув на розвиток українських періодичних видань, були надзвичайно
високі ціни на папір і друк. Причиною високих цін на папір була політика Кабінету Міністрів. Папір виготовлений з завезеного у Німеччину чи Чехію дерева з Польщі коштував дешевше ніж польський. При цьому одна з державних паперових
фабрик змушено простоювала «з причини недостачі дерева до тої фабрики, а делегат головної комісії розділу паперу Глязер утруднював доставу дерева до тої фабрики, пускаючи його рівночасно сотками вагонів за границю» [3].
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Чистий папір на один примірник коштував одну марку. Навіть за умов успішного продажу необхідні були ще кошти на
друк, адміністрацію експедицію, не говорячи уже про конфіскати [11].
Газетні адміністратори шукали найменшої можливості зекономити кошти, щоб не відлякати читачів високістю цін.
Часто висококваліфікованих спеціалістів змушені були звільняти з редакції, беручи на їх місце двох – трьох «низько платних спеців», що значно знижувало інтелектуальний рівень газети [17].
Через брак коштів неможливо було впровадити сучасні засоби комунікації та модернізувати видавничий процес. Зокрема
впродовж 1919 – 1926 років редакція газети «Діло», єдиного українського щоденника у Польщі, не мала навіть свого телефону.
Польські часописи, які виходили у Галичині, отримували державні субсидії. Крім того вони були без жодних конфіскат,
через які собівартість повторно складеного і тиражованого числа зростала удвічі. Щодо українських видань, то польська
влада субсидіювала лише кілька з них. 90 відсотків українських пресових видань у Польщі існували виключно за рахунок
передплат.
Значну частину пресодруків певних політичних напрямів підтримували партійні організації, об’єднання, рухи. Це і
було основним чинником поступу українських видань. Газети і журнали, маючи підтримку політичних партій, сприяли
національному та соціальному відродженню, збереженню української культури в умовах польської влади.
Надзвичайно великою була різниця в оплаті праці польських і українських газетярів. Для порівняння: 1937 р. редактор
польського часопису в середньому отримував заробітну плату до 1000 злотих, що пояснюється не лише значним допоміжним капіталом, а й високим накладом польських пресодруків (30-40 тис. примірників). Натомість редактор українського
видання – до 150 злотих, оскільки ця преса (середній наклад – 4-5 тис. примірників) творилася здебільшого без додаткових
фінансових надходжень.
Зрозуміло, що при таких умовах польська газета була суттєво дешевшою від української, яка повністю залежала від
передплатника. Редакційні працівники змушені були пояснювати аудиторії, що в ніякій іншій ділянці не виступала так виразно спільність національних інтересів, як саме у видавничій справі, що саме від читацької аудиторії залежало українське
друковане слово.
Однак газета залишалася все ж «найдешевшою з всього чого потребує інтелігентна людина». На сторінках «Громадської думки» знаходимо таке порівняння: «сільський читач, щоби набути один примірник газети мусів продати 2,5 яйця.
Сьогодні за одне яйце кожний сільський читач матиме один примірник газети» [9].
Як повідомляє газета «Діло» станом на 1934 рік у Польщі проживало понад шість мільйонів, серед яких до інтелігенції
належить понад 20 тисяч осіб. «Здавалось би, що такий великий нарід з таким поважним числом інтелігенції, з такою великою сіткою ріжнородних організацій і велим число об’єднаного в них активу народніх сил повинен би мати й велику пресу,
значний книжковий видавничий рух… А що є?». Автор наголошував, що саме преса є одним з найважливіших показників
культури. Однак на його думку стан українських пресодруків був жалюгідним не з огляду технічних можливостей чи невеликої кількості сторінок, а з огляду числа читачів та їх прагнення отримувати українські газети [17]. «Наші люди просто
не відчувають потреби ані рідної преси, ані рідної книжки, хоча одночасно є надзвичайно перечулені на пункті так званої
національної гідності і найвищих національних змагань». Автор зазначає, що без багатства української преси, не залежно
від її політичного спрямування, не може іти мова про підвищення культурного рівня нації. Обурював ще й той факт, що
багато свідомих українців були читачами польських газет.
На сторінках «Українського вісника» знаходимо сумну статистику: на один мільйон поляків, що проживають у Східній Галичині припадало вісім польських щоденників, а три з половиною мільйони українців мають лише два українські
щоденники [12]. Причиною такої ситуації було те, що українці не були зацікавлені в отриманні пресодруків рідною мовою. Саме тому не рідко на сторінках газет знаходимо заклики до передплат періодичних видань рідною мовою. «Кождий свідомий українець повинен передплачувати або купувати українську газету. Бо є це…вимога культурної людини…
Українець, що не вспокоює тої культурної потреби, виставляє собі свідоцтво духовного і громадського босяка, являється
протисуспільним громадським чинником, пасивним глядачем в боротьбі українського народа за свої права» [12]. «Не забуваймо свою пресу… бо преса тільки тоді зможе як слід сповнити своє завдання, коли буде забезпечена що найменше
перед матеріяльними труднощами» [9].
Та не зважаючи на важкі умови існування українська преса все ж активно розвивалася. У середньому в Галичині засновували щороку 38 нових часописів. Така статистика дещо лякала редакторів тих періодичних видань, які успішно трималися на пресовому ринку протягом кількох років. Однак причиною цього не був страх перед конкуренцією. «Появляється
у нас часами новий часопис як гриб на дощі. Лише скільки тих новотворів доживає року – трудно сказати. Він викликує
на деякий час шум, клигає якийсь час і щезає, залишаючи за собою єдиний вислід: підірвання ще трохи старих існуючих
часописів» [6]. Справді новостворені газети, які отримували від влади дозвіл на існування, приваблювали читачів. Проте
їхнє недовге існування (більшість українських періодичних видань були не довготривалими, в середньому три роки) підривало авторитет уже існуючих.
Та все ж українська преса Галичини все міцніше ставала на ґрунті захисту національних змагань і народних інтересів
[4, с. 242]. Упродовж 1923-1939 років поруч з національно-політичними та інформаційними виданнями вдалося українській пресі охопити всі сфери українського життя. Велика кількість українських пресодруків свідчить про вміння мобілізуватися і провадити важливу національну справу у несприятливих умовах, здатність швидко реагувати на заборону
цензурою одного пресодруку відкриттям іншого потрібного спрямування.
Однак не зважаючи на велику кількість пресової продукції Галичини, українська преса все ж не отримала права на
самостійне існування на міжнародній виставці преси, яка відбулася у грудні 1922 року у Празі. Це було пояснено тим, що
українські видання «присвоєні всіми, хто хотів і не хотів. Приміром, в польськім відділі видніє «Громадська думка», цілий
ряд «Вісників», «Діло», «Свобода», «Слово», «Український голос», словом, все що тільки друкується на землях Східної
Галичини. В російськім несвітськім відділі повторено те саме, що і в польськім, з тою ріжницею, що він присвоїв собі і
видання Відня, Берліна і України» [7].
Великим успіхом користувалися сільськогосподарські видання, оскільки для них характерним був дохідливий, якісний
спосіб викладу матеріалу, чітко дозоване подання інформації з метою її найкращого засвоєння, постійні рубрики, що полегшували практичне користування, стиль викладу, наближений до побутово-розмовного, продумана апеляція до почуттів
селянина, знання видавцями його засад і життєвих цінностей.
Суспільно-політичні часописи зосереджувалися головним чином на інтерпретації подій і явищ, висвітлюючи різні
точки зору та заставляючи читачів зосереджувати увагу на важливих суспільних темах. Рубрики загальноінформаційного
плану мали другорядний характер.
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Однак загальна кількість періодичних видань Східної Галичини була меншою ніж польських. Зокрема станом на 1931
рік на воєводства, де переважало українське населення, припадало 16% усіх пресодруків, що виходили в Польщі. З них
українською мовою видавалося 80 видань, а польською – 272 видання. При цьому на українські видання припадало всього
2% разового накладу часописів. Лише кілька українських періодичних видань мали наклад понад 10 тисяч примірників, у
решти він, як правило, не перевищував 5 тисяч примірників.
Важливе місце серед українських пресодруків міжвоєнного двадцятиліття посідає преса повітових міст Галичини. В
умовах обмеженої участі українців у державних установах ця преса, віддзеркалюючи життя тодішнього суспільства в усій
повноті, вивчаючи політичну думку та наукові здобутки, була важливою суспільною трибуною, відображала на своїх сторінках прагнення українців до самостійного державного життя. « Краєва преса має цілий навал справ загального значіння
до обговорювання і справам локальним вона не має змоги давати на своїх сторінках місця. Таку функцію у відношенні до
всіх ділянок громадського життя знаменито може сповняти повітова преса» [10].
У передовій статті газети «Золочівське слово» наголошувалося, що «одним з головних завдань повітової преси являється скріплювання всіх ділянок організованого життя повіту, висвітлювання й розв’язування цих питань, що повстають
на широких обріях життя, …. словом окреслювання всіх завдань на шляхах повітового, як частини всенаціонального
блищого чи дальшого майбутнього» [1].
Українська преса повітових міст Галичини відіграла важливу роль у формуванні національної свідомості українців,
про що свідчить блок тем, які піднімалися у газетах і журналах. Зокрема тема необхідності національного виховання молоді, теми присвячені проблемам освіти, зокрема проблемі відкриття початкових, середніх та вищих навчальних закладів
з українською мовою навчання. Преса повітових міст Галичини підводила малоосвічене сільське населення до розуміння
власної національної самобутності. Щороку у повітових містах засновувались нові газети, однак вони, як і українські пресодруки Галичини в цілому, були короткотривалими. Загалом у міжвоєнні роки в повітових містах Галичини виходило 160
газет і журналів.
У зазначений період українські часописи виходили у Коломиї, Перемишлі, Стрию, Дрогобичі, Рогатині, Золочеві, Самборі, Сокалі, Бережанах, Бережанах, Городенці, Богородчанах та інших повітових містах Східної Галичини, загалом 156
назв пресодруків.
Отже, преса повітових міст Галичини, незважаючи на складні умови свого існування, загалом відігравала важливе значення у об’єктивному інформуванні населення про стан тогочасного суспільства та була свідченням культурного розвитку
українського народу.
На початку 20-х рр. у Галичині склалися дуже несприятливі умови для розвитку української преси: редакції успішних
і фінансово, і накладово часописів закривали на невизначений час, друкарське обладнання знищувалося, редактори й журналісти потрапляли до в’язниць.
Заборона часописів, припинення функціонування на термін від трьох днів до невизначеного часу, переслідування й
арешти працівників, система прискіпливого і невмотивованого цензурування суттєво впливали на поступ української журналістики. Значна кількість видань, редакції яких не мали можливості компенсувати фінансові збитки внаслідок конфіскат,
змушені були припинятися. Ті ж видання, що продовжували виходити, вели постійну і виснажливу боротьбу за виживання.
Проте, незважаючи на всі труднощі, українська преса розширювала свої межі, підвищуючи мовно-стилістичний рівень
та вдосконалюючи поліграфічне оформлення, що б таким чином бути спроможною конкурувати з польською. Загалом
впродовж міжвоєнного двадцятиліття та території Східної Галичини виробилась стійка система національних періодичних видань. Водночас ця система постійно обновлювалася за своїми кількісними і якісними параметрами і все ж виборола
право на функціонування і розвиток.
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ДИСКУРСИВНИЙ МАРКЕР «YOU KNOW»
ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ПОЗИТИВНОЇ ВВІЧЛИВОСТІ
У статті розглядається поняття ввічливості у спілкуванні, види стратегій увічливості з позиції їх реалізації в
комунікативному акті. Основними типами позитивних стратегій увічливості є створення спільної інформаційної
основи, заохочення до співпраці та прояв зацікавлення до адресата. Дискурсивний маркер you know в кожній із зазначених стратегій використовується з метою уникнення конфронтацій.
Ключові слова: дискурс, дискурсивний маркер, увічливість, стратегії ввічливості.
ДИСКУРСИВНИЙ МАРКЕР «YOU KNOW» КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ позитивной вежливости
В статье рассматривается понятие вежливости в общении, виды стратегий вежливости с позиции их реализации в коммуникативном акте. Основными типами позитивных стратегий вежливости являются создание общей
информационной основы, побуждение к сотрудничеству и проявление внимания к адресату. Дискурсивный маркер
you know в каждой из указанных стратегий используется с целью избежания конфронтаций.
Ключевые слова: дискурс, дискурсивний маркер, вежливость, стратегии вежливости.
DISCOURSE MARKER «YOU KNOW» AS PART OF POSITIVE POLITENESS STRATEGY
The article considers the notion of politeness in communication and politeness strategies as to their use in a communicative act. Here belong three basic strategies of positive politeness aimed at claiming common informational ground or membership, stimulating cooperation and attending to the addressee. The discourse marker you know is widely used by each of the
mentioned strategies to avoid confrontation, i.e. the failure of interaction. The aim of the research is to investigate the use of
the discourse marker you know as a means of accentuating positive politeness strategies. Politeness is instrumental in explaining why people are indirect in conveying what they mean. You know as a sign of common knowledge unites people into one
membership group providing further communication. Meanwhile, a successful interaction depends on both, the speaker and
the addressee, on the way they cooperate with each other. The speaker’s solidarity with the addressee provides the sympathy,
understanding and acceptance of his actions. The discourse marker you know is multi-functional. Here, some of its functions
are discussed, in particular when it is used to share common ground, as an appeal for cooperation, and as a softening element
in the process of interaction to avoid confrontations with interlocutors.
Key-words: discourse, discourse marker, politeness, politeness strategies.

Інтерес до вчення про ввічливість як аспекту прагматики посилився в період останніх тридцяти років. Особливої уваги
заслуговує прагнення обґрунтувати, чому люди вдаються до різних способів формулювання думки під час передачі свого
повідомлення. При висловленні своєї точки зору мовець нерідко вдається до опосередкованого впливу на співрозмовника,
добираючи різноманітні мовні конструкції, що містять в собі, окрім граматичного, стилістичного та іншого, ще і прагматичний зміст. Основною теоретичною розробкою стратегій увічливості вважають працю П. Браун та С. Левінсона [1, с. 68].
У фокусі уваги лінгвістів опиняються засоби мови, за допомогою яких реалізуються стратегії ввічливості. Так, Я. Остман
при дослідженні дискурсивного маркера (далі – ДМ) you know звертає увагу на його вживання в спілкуванні у функції
реалізації стратегії ввічливості [6, с. 3]. Ми розглянемо, як дана стратегія використовує ДМ you know з тим, щоб запобігти
конфронтації зі співрозмовником, зробити спілкування успішним.
Актуальність роботи зумовлена потребою дослідити використання ДМ you know у дискурсі співрозмовників з позиції
ввічливості.
Мета статті – обґрунтувати вживання ДМ you know у межах дотримання позитивних стратегій увічливості. Для досягнення мети потрібно виконати наступні завдання: зробити огляд визначення поняття ввічливості дослідниками з даної
проблеми та типів стратегій увічливості; дослідити роль ДМ you know у позитивних стратегіях увічливості.
Новизна роботи полягає в детальному аналізі функцій ДМ you know у художньому діалогічному мовленні з позиції
реалізації стратегій позитивної ввічливості адресантом.
Результати дослідження можуть бути застосовані в навчальних дисциплінах з прагмалінгвістики, дискурсології та
теорії мовленнєвої комунікації.
Р. Лакоф дає визначення ввічливості як системи міжособистісних відносин, призначених для полегшення взаємодії
сторін, що спілкуються, за рахунок зменшення можливості конфлікту та конфронтації, що зазвичай притаманні спілкуванню [3, с. 34]. А. Круз увічливістю вважає те, що мовець говорить, а не те, що належить до сфери його переконань, і що,
окрім необхідності повідомлення інформації, мета ввічливості полягає у підтримуванні гармонійних та улесливих відносин [2, с. 362]. З його слів випливає, що ввічливість є штучно створеним способом передачі власних думок, не завжди
правдивим та щирим. Косенко Ю. В. розглядає ввічливість як соціально і культурно зумовлений вибір стратегій і тактик
мовленнєвої поведінки відповідно до чинних у певному лінгвокультурному співтоваристві правил, представлень, норм
коректності [7, с. 7].
П. Браун і С. Левінсон тлумачать поняття «лиця» (face) як публічний образ, що складається з двох пов’язаних між
собою проявів – «позитивного та негативного лиця» (positive face and negative face) [1, с. 62], під якими ми розуміємо
позитивну і негативну репутацію. До позитивної репутації вони відносять бажання створити позитивний образ в очах
інших членів суспільства, досягнути розуміння, схвальної реакції чи стану захоплення у товаришів та колег. Негативною
репутацією вважається прагнення до безперешкодної персональної свободи дій та особистого простору [там само]. Вони
стверджують, що певні типи комунікативних актів по суті загрожують репутації. Співрозмовники намагаються уникнути
подібної небезпеки, вдаючись до стратегій, щоб максимально її зменшити. До переліку таких стратегій належать позитивна та негативна ввічливість. Позитивна ввічливість є стандартною лінгвістичною поведінкою співрозмовників, під час якої
беруться до уваги інтереси іншої особи [1, с. 101]. Мовець намагається продемонструвати, що його бажання певною мірою
подібне до бажання адресата. З числа запропонованих П. Браун та С. Левінсоном стратегій позитивної ввічливості [1,
с. 102] ми виділяємо три, на наш погляд, основні стратегії: створити відому обом співрозмовникам інформаційну основу;
наголосити на співпраці адресата та адресанта; задовольнити комунікативне бажання слухача, розуміючи та підтримуючи
його.
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Спробуємо продемонструвати роль ДМ you know у процесі організації комунікативного акту з дотриманням позитивних стратегій увічливості. На думку І. Мурар, в інтеракції принаймні двох співрозмовників мовцю необхідно переконатися, що інформація правильно сприйнята слухачем уже на початковій стадії спільної мовленнєвої діяльності. В іншому
випадку немає сенсу продовжувати докладати зусиль, якщо немає порозуміння. Досліджуючи ДМ you know, І. Мурар [5,
c. 135] дійшла висновку, що він позначає стан знань, наявних у співрозмовників, або, іншими словами, оцінку спільної
основи. ДМ you know демонструє зорієнтованість мовця на слухача та одночасно сповіщає про факт, що мовець перевіряє
рівень спільних знань у межах теми розмови. За словами М. Матеі [4, c. 125], ДМ використовують для вираження загальновідомих знань і така функція ДМ you know необхідна для усвідомлення, що на розгляд адресату подається інформація, вже
йому відома. Мовець переконаний, що слухач володіє цією інформацією, напр.:
(1) «And did you fill in any of the forms?»
Unwillingly, I drag my attention back to him.
«Well, I’m just considering my options,» I say, and put on my wise, financial-expert look. «You know, there’s nothing worse than
rushing into the wrong investment. Particularly when it comes to something as important as a pension.»
«Very true,» says Derek Smeath. «But don’t spend too long considering, will you? Your money won’t save itself» [Kinsella.
Shopaholic Abroad, c. 33].
Приклад (1) демонструє розмову дівчини з банківським працівником стосовно її заборгованостей. Героїні необхідно
переконати співрозмовника у власній компетентності, адже якщо вони зараз порозуміються, вона матиме змогу відтермінувати платежі. ДМ you know є допоміжним елементом для введення в діалог посилань на основні правила бізнесу, відомі
кожному фінансисту. Таким чином, дівчині вдається справити позитивне враження про себе. Вона отримує додатковий
термін – свідчення вдало проведеної бесіди.
На основі відомої обом співрозмовникам інформації мовець має змогу продовжити побудову повідомлення, скерувати
його в правильне русло, додати нову інформацію. Цілком зрозуміло, що це особливо важливо в діалогах з конкретною
метою, оскільки цілеспрямовані розмови містять сприйняття інформації як обов’язкової умови для переходу до наступної
стадії спілкування [4, c. 123], як у прикладі:
(2) As he opens the boot, I get into the driving seat and adjust the seat forward so I can reach the pedals. I’ve always wanted
to drive a convertible! The boot slams behind me, and Luke comes round, a quizzical look on his face.
«You’re driving, are you?»
«Part of the way, I think,» I say carelessly. «Just to take the pressure off you. You know, it’s very dangerous to drive for too long».
«You can drive, can you, in those shoes?» [Kinsella. Shopaholic Abroad, c. 50].
У наведеному прикладі спостерігаємо, як дівчина з метою отримати дозвіл їхати за кермом вдається до хитрощів. Вона
проявляє турботу про стан товариша, прагне йому допомогти у такій непростій ситуації. ДМ you know вводить переконливий аргумент, який співрозмовник не зможе заперечити, та функціонує як нагадування. Мовець демонструє свої добрі
наміри стосовно адресата, тим самим позначає наявність спільної інформаційної основи.
П. Браун та С. Левінсон переконані, що для ефективного результату позитивної стратегії ввічливості необхідно
обов’язково наголошувати на співпраці співрозмовників [1, с. 102]. Спілкування ґрунтується рівнозначно принаймні на
двох учасниках комунікативного акту – інтерактантах, які завжди повинні враховувати інтенції один одного для підтримки
мовленнєвого контакту. І якщо вони визнають аспект співпраці в спілкуванні та дотримуються правил підтримки розмови
до моменту остаточного переконання у задоволенні комунікативних потреб обох співрозмовників [6, c. 4], то можна вважати, що розмова завершилася успішно. У цьому значенні ДМ you know функціонує як пряме «спонукання до співпраці»
[6, c. 18]. Цілком очевидно, що таким чином мовець має більше шансів привернути увагу адресата, наприклад:
(3) «…there’s a new skirt in the Barneys collection…».
«The black one?» I say. «With the buttons just here? Yes, I thought of that, but it’s a bit short. I was thinking of the knee-length
one. You know, with the ribbon round them…».
«We’ll see,» says Erin, with a pleasant smile. «Let me line up some pieces for you, and we can have a look».
I take the clothes from her, and look doubtfully at the skirt. I just know it’s going to be too short. But then, she’s the expert, I
suppose... [Kinsella. Shopaholic Abroad, p. 228].
Я. Остман зазначає, що мовець повинен знайти відповідний баланс між засобами вербалізації власних потреб та зацікавленням адресата [6, с. 4]. Так, у прикладі (3) головна героїня намагається ввічливо пояснити, які саме речі вона хотіла б
приміряти, щоб отримати бажаний товар та не образити консультанта магазину. ДМ you know використовується для наголошення факту, що експерт добре знає свій товар. Як спонукання до співпраці ДМ you know стимулює адресата до пошуку
відомої інформаційної основи, що відповідно стане базою для подальших дій.
До третьої стратегії позитивної ввічливості відносимо прагнення задовольнити комунікативне бажання адресата, продемонструвати розуміння та підтримку його дій. Мовцю важливо створити приємну атмосферу спілкування, скерувати
ситуацію, отримати максимальну користь, напр.:
(4)«Can it wait till I come back?»
«OK,» says Zelda. «No problem.» She puts the contract back in its brown envelope and grins at me.
«Have a great time. Hey, you know, you must do some shopping while you’re there».
«Shopping?» I say, as though it hadn’t occurred to me. «Yes, I suppose I could» [Kinsella. Shopaholic Abroad, с. 133].
У наведеному прикладі співробітниця Зельда намагається догодити Беккі як новій телезірці каналу, проявляючи ласку
та зацікавленість до її планів, бажає гарно провести час. ДМ you know у цій ситуації вжито мовцем з метою введення поради, що сигналізує про бажання Зельди змінити рівень спілкування на менш офіційний. Одночасно ДМ you know функціонує як перехідний елемент до нової теми розмови: від робочих документів до приємних покупок.
Підсумовуючи сказане, зауважимо, що основним завданням спілкування є задоволення комунікативної потреби, незалежно від типу стосунків між співрозмовниками. Мовцеві дуже важливо справити на співрозмовника позитивне враження,
завоювати добру репутацію. Він вдається до стратегій увічливості, вибір яких повністю залежить від типу повідомлення
та контексту. До позитивних стратегій належать прагнення залучити адресата до співпраці, що є кроком на шляху до порозуміння; прийняття змісту твердження як спільного знання допомагає визначити, чи існує взаємна згода між співрозмовниками та чи мають вони схожі погляди на ситуацію; прояв уваги до слухача, розуміння та схвалення його дій є складовими позитивного образу адресанта. ДМ you know функціонує у ролі інструмента введення інформаційної основи, слугує
закликом до співпраці, засобом демонстрації зацікавленості до адресата, пом’якшуючим елементом у процесі уникнення
конфронтацій, однієї з основних умов досягнення комунікативної цілі.
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Перспективою подальших досліджень є встановлення гендерних особливостей вживання ДМ you know персонажами
авторського дискурсу.
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СУГЕСТІЯ ЯК ЗАСІБ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ

У статті проаналізовано базові поняття сугестії у контексті лінгвістики, зокрема надано визначення термінам, що є основними для апарату сугестивної лінгвістики. Розглянуто поняття сугестивність, визначені основні
характеристики сугестора, сугеренда та сформованого сугестивного тексту.
Ключові слова: сугестивна лінгвістика, сугеренд, сугестор, сугестивний текст.
Суггестия как способ языкового влияния
В статье проанализированы базовые понятия суггестии в контексте лингвистики, в частности определены
термины, являющиеся основными для аппaрата суггестивной лингвистики. Рассмотрены понятия суггестивность,
определены основные характеристики суггестора, суггеренда и оформленного суггестивного текста.
Ключевые слова: суггестивная лингвистика, суггеренд, суггестор, суггестивный текст.
Suggestion as a means of lingual impact
The article analyses basic terms of suggestion in the context of linguistics; basic definitions that are the most essential for
the suggestive linguistics apparatus are considered as well as the notions of suggestor, suggerend and the formed suggestive
text. Suggestivity is seen from cognitive linguistics and anthropocentric paradigm is considered as a cornerstone of analysis.
Basic principles of the structural components of lingual suggestive impact (the addresser – the text – the addressee) are
identified and described as immanent characteristics of suggestivity. The factors of suggestive success are outlined and
emphased as those characterised by intra- and overlinguistic status. Verbal and non-verbal means of purpose change
procedures are mentioned as being essential for cognitive approach to suggestivity. The article touches upon the notions of
suggestive discourse, background (non-linguistic) peculiarities of lingual impact, the subconscious as a foundation of such
impact and others. The personality of a text sender is seen as one of the basic parameters of suggestive influence over the
publicity. Traditional (canonical) and non-traditional (non-canonical, modern, miscellaneous) types of suggestive texts are
mentioned as well as their status among the suggestive types of utterances (suggestive material).
Key words: addressee, addresser, suggestive linguistics, suggerend, suggestive impact, suggestive text, suggestor.

Поняття мовленнєвого впливу почало оформлюватися у вітчизняній науці на початку 1970-х років [8, с. 3, 15–16] задля
потреб таких галузей, як ідеологічна пропаганда, проблеми психологій мовлення та мовленнєвої взаємодії, педагогіка,
психотерапія, судово-ораторське мистецтво; пізніше – масова комунікація, реклама, PR-технології й под. Принципи функціонування мовленнєвого впливу (в широкому смислі) наразі є предметом вивчення психології, психоаналізу, лінгвістики,
прагматики, стилістики мовлення, риторики, теорії мовленнєвої взаємодії тощо. Пріоритетна в сучасній науці, зокрема
лінгвістиці, антропоцентрична спрямованість заохочує вивчення особливостей функціонування мовленнєвого впливу в
різних аспектах, залучаючи до цього актуальні наукові парадигми, зокрема, когнітивно-дискурсивну, що слугує методологічним фоном для розгляду «текстів впливу» різних стилей та жарнів [8, с. 3] у всій багатогранності й багатоаспектності
їх створення та функціонування.
Мета дослідження полягає у визначенні та уніфікації термінологічного апарату сугестивної лінгвістики, що є актуальним для практичних досліджень заданої тематики. Предметом дослідження є сугестивна лінгвістика як металінгвістична
галузь, об’єкт дослідження – фундаментальні термінологічні засади сугестивної лінгвістики.
Тип мовленнєвого впливу – «сукупність прийомів та операцій практичної діяльності, що співвідносяться з ілокутивними
цілями суб’єкта, що здійснює вплив, та підпорядковані рішенню його (суб’єкта – Т. М.) конкретних завдань» [9, с. 3, 15–16].
Мовленнєвий вплив реалізується шляхом одного з двох основних різновидів – переконання, що апелює до свідомості
об’єкта впливу через звертання до її власного критичного судження, та навіювання (сугестії), що націлене на підсвідоме
реципієнта, на його підсвідомість, емоційно-чуттєву сферу; вплив на розум, волю, поведінку є непрямим; контрольно-регулятивна функція свідомості послаблюється, свідомість і критичність сприйняття навіюваного змісту знижується, активне розуміння, розгорнутий логічний аналіз, раціональна оцінка відключаються. Основними складовими такого впливу виступають психологічні та лінгвістичні прийоми: онтологія мовленнєвого впливу пов’язана з «обумовленістю мовленнєвої
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комунікації впливу психічними структурами комунікантів (мотивами, установками, цінностіями й т.ін.), що знаходяться за
межами власне мовленнєвої комунікації» [8, с. 3, 15–16].
Слово є основним засобом сугестивного впливу: «оскільки під впливом (сугестивним – Т.М.) мається на увазі насамперед словесний вплив на людину, який сприймається без критичної оцінки, тобто прихований вербальний вплив, то
в такому контексті здається цілком природнім висновок про початково сугестивну природу мови» (Пашиніна, с. 389). Під
час навіювання словесні (вербальні) і несловесні (невербальні, позавербальні) фактори діють спільно, причому друга група є допоміжною відносно першої. Отже, мова в цілому є сугестивною системою, всі її компоненти потенційно сугестивні
(під час сугестивного впливу на перший план виходить спонукальна функція мови). Проте очевидно, що саме сугестивна
лінгвістика (лінгвістична сугестологія, лінгвістика навіювання; СЛ) на перший план виводить намір продуцента тексту
спроектувати ефективний вплив на реципієнта (як в універсальному, так і в індивідуальному проявах).
Отже, з точки зору мови, сугестивність у будь-якому зрізі її функціонування / застосування змінює реципієнтову модель світу (Нікітін …), вводячи нові данні та / або змінюючи ті установки, що були оформлені раніше. «Мовне поле як
поле множинності взаємних впливів та навіювань – такою є картина мови, що її змальовує сугестивна лінгвістика» [3,
с. 389]. До того ж, в літературі неодноразово постулюється етноспецифчні особливості сугестії (так само, як і етноспецифічні особливості картини світ). Пояснити це можна за такою причинно-наслідковою схемою: різні мови – різні методи структурування дійсності – різне світосприйняття – етнічна специфіка сугестії (з уміма її стратегіями / методами / прийомами).
Сугестологія в цілому є прагматично орієнтованою лінгвістичною теорією (що ріднить її зі звукосимволізмом) [5,
с. 32]. Одна з базових, фундаментальних складових СЛ – теорія комунікації, оскільки саме мова, мовлення виступають
ядром сугестії (Черепанова та ін.). «Гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Ворфа, яка полягає в тому, що мова нав’язує
людині норми пізнання, мислення та соціальної поведінки, достатньо жорстко визначає сугестивну роль мови» [3, с. 77–
378]. Отже, мова структурує світ, створюючи власну «сітку», що використовується нами для сприйняття оточуючого світу.
Саме тому ми спримаємо світ та власне буття як текст (що ми його читаємо / створюємо). «Впливи-навіювання йдуть
ніби із самої мови, підпорядковуючи нас власній логіці та … непомітно уводячи нас у власну стихію» [3, с. 378]. Основне
завдання СЛ – вивчення й апробація спеціальних методів впливу для професіональних комунікаторів різних профілів. У
широкому розумінні СЛ – свідомий вихід суб’єкта сугестії на підсвідомість реципієнта. Ключові проблеми СЛ: феномен
навіювання, ритм, ефективність мовленнєвого впливу
Лінгвістична сугестологія ігнорує логічний зв’язок ім’я – річ, висвітлюючи зв’язок (за сценарієм впливу) «магічного»
імені на сугестанта, залишаючи власне денотат поза увагою. СЛ вивчає некритичне сприйняття смислів, що знаходяться
за межею «раціо», свідомості.
Особистість, що впливає, суб’єкт впливу – сугестор (терапевт – термін із області психотерапії з часом набув широкого,
універсального розповсюдження, коли йдеться про сугестологію); об’єкт – сугестант (сугестент), або сугеренд (пацієнт, пацієнс, клієнт, реципієнт). Складові предмету СЛ: лінгвістика сугестора, лінгвістика сугестанта (+ його сугестивна
вразливість (рівень навіюваності, сугестабельності) + корпус його загальноособистісних установок + рівень інтелекту
+ установка на конкретного сугестора), корпус сугестивних текстів (забезпечують ефективну, цілеспрямовану, передбачувану дію, ефект, реакцію). Сугестія – свідомий вплив на одну людину або на численного адресата; сугестія – «різні
засоби вербального і невербального емоційно забарвленого впливу на людину з метою створення в неї певного стану або
спонукання до певних дій»; «насамперед, вербальний вплив на психіку людини, який сприймається без критичної оцінки
і є важливою складовою як професійного дискурсу, так і повсякденного спілкування»; дискурсивний текст – «текст, створений для впливу на підсвідомість адресата з метою зміни його психоемоційного та фізіологічного стану» [2, с. 5]; мета
сугестії – «встановлення та підтримання психологічного контакту, приєднання до реальності іншої людини і ведення її за
собою, утилізація свідомості та отримання доступу до несвідомого» [2, с. 4].
Сугестія є компонентом звичайного, повсякденного людського спілкування, але може виступати і як спеціально організований тип комунікації, що формується завдяки вербальним (мовленнєва продукція: усний або письмовий текст) та
невербальним (знаки (у т.ч., символіка), міміка, жести, дії продуцента, ситуативне оточення) засобам. Феномен сугестії є
базовим для таких сфер, як магія, релігія, медицина, психологія; проте в будь-якому з означених випадків досліджується
саме мовленнєва функція впливу, завдяки якій реалізується вплив психологічний: переконати або навіяти (думку, дію,
вчинок). Підсвідоме (позасвідоме), яке є об’єктом сугестивного впливу, може бути представлено у вигляді такої схеми:
настанови реципієнта – підсвідома готовність психіки до прийняття певного рішення / виконання дії + сукупність особистісних / індивідуальних смислів, що не контролюються свідомістю («будинок чаклунки» – за С. Леклером; те саме має
назву «інтеріоризована конотація» (ІК) – внутрішньо сприйняте додаткове особистісне значення). Сугестія нівелює інтерпретативність, науковий плюралізм у найширшому розумінні цих термінів.
Через сугестивний вплив настанови можна закріпити (легка маніпуляція), створити (маніпуляція середнього рівня
складності), змінити (складна маніпуляція).
Сугестивність (сугестабельність – Т.М.) реципієнта обумовлена, насамперед, іманентною схильністю до навіювання та
її рівнем у кожного окремого пацієнса, а також характеристиками сугестивного текста (наскільки він є успішно скомпонованим), які не дозволяють йому «бути перехваленим механізмом раціонального аналізу» [7, с. 3]. Успішний сугестивний
текст не є випадковістю, має місце цілеспрямоване програмування реакції-відповіді (зворотної, рекурсивної реакції) з боку
адресата; залучаються стратегії, що дозволяють відключити його Его, Самість, Особистість. Змістове ядро сугестивного
тексту формує «зміст навіювання», це є «головна авторська думка» [1, с. 15–16]. Існують різні типології лінгвосугестивних
засобів впливу, проте більшість із них зводиться до акцентуації концептів, що є аксіомними (в релігії, магії – сакральними)
для сугеренда – це провокує віру в істинність тексту; підвищується «комунікативна привабливість» [7, с. 6] тексту. Серед
основних прийомів, що застосовуються для надання тексту сугестивної забарвленості, особлива роль відводиться описовим прийомам.
Фонові ситуації сугестивного впливу (військові дії тощо) впливають на підвищення або зниження рівня
сугестабельності реципієнта. Дослідники відмічають падіння інтелекту аудиторії з підвищенням її розміру (так, масовість
підвищує сугестабельність), а також довіру до «простих слів», застосування сугесторами простих прикладів, прийом наближення до звичайних, «масових» кіл (пор. звертання політиків до своїх дружин під час політичних промов, просторічні
вирази – «я-такий самий-як-і-ви»). Усе це сприяє «циркулярній масовій реакції, що супроводжує ефективні масові акції»,
«слугує додатковим об’єднуючим фактором» [8, с. 60]. Важливим фактором є особлива емоційність промови сугестора
– на рівні лексики, граматичних конструкцій, уривчастості промови, жестів, просодичних факторів тощо; «палаючі слова» [8, с. 40] мають за свою мету «емоційне якоріння» сугестантів: створення стереотипів, типажів та інших малоструктурованих форм узагальнення, що характеризуються низькою системною організацією та сприймаються підсвідомістю
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на рівні яскравих схем, образів, ілюстрацій, гештальтних структур. «Оскільки емоції є найбільш глибиними формами
категоризації, що визначають простір, час та загальні контури концептуального образа світу, що його будує свідомість, то
зміна емоційного стану впливає на суб’єктивний образ світу й на ступінь можливої активності й самореалізації суб’єкта
в рамках моделі, що визначається цим образом світу. Інакше кажучи, задаючи пристрасність відображення вже в самому
базисі образу світу, емоції визначають можливі форми поведінки суб’єкта, визначають спрямованість його в прийнятті
рішень. Разом із тим, перебудовуючи семантичну організацію індивідуальної свідомості, емоції спрощують його когнітивну складність» [8, с. 40-41]. Звичайно, емоційний базис повідомлення має чітко відповідати телеологічному компоненту
сугестивного впливу для кожного окремого випадку – цілепокладання сугестора має бути максимально структуроване в
його свідомості ще до початку промови. Саме цій телеологічній програмі має відповідати власне смислова / змістова програма тексту, яка, за Жинкіним, становить собою сукупність смислових, тобто семантично необхідних речень (інші речення – база для створення повноти змісту) [8, с. 30]. Емоційний та оцінний (аксіологічний) вплив є необхідним компонентом
будь-якого мовленнєвого впливу, у тому числі й сугестивного.
Сугестія (навіювання), яка насамперед існує в царині психології та лінгвістики, – це «передача інформації із проникненням закладених у ній ідей без можливості будь-якої критичної оцінки й логічного опрацювання пропонованого …
впливу. Це безпосереднє вливання у психіку людини ідей, почуттів, емоцій шляхом слова, інтонації та жестів поза його
активною увагою, тобто поза його критикою» [3, с. 2]. Сугестія (лат. suggestio) – «вплив на особистість, який призводить
до появи у людини, поза її волею та свідомістю, певного стану, почуття, ставлення; реалізації людиною такого вчинку, що
безпосередньо не випливає з тих норм, установок та принципів дяльності, які приймалися нею до цього» [3, с. 3].
У контексті когнітивно-дискурсивного підходу правомірно розглядати особливий тип дискурсу – сугестивний, проте
вважаємо, що він є можливим або облігаторним іманентним накладанням на інші соціально-дискурсивні практики; так,
облігаторним він є для політичного, військово-політичного, мас-медійного, рекламного, релігійного тощо дискурсів. Сугестивний дискурс – «цілеспрямована комунікативна дія з метою здійснення впливу на підсвідомість адресата для зміни
його психоемоційного та фізіологічного стану, що є сукупністю процесу й результату і включає як лінгвальний, так і позалінгвальний компонент» [2, с. 16].
Лінгвосугестивний вплив є трьохкомпонентним: обов’язковими компонентами є адресант (сугестор, терапевт) –
текст (реченнєвого) впливу – адресат (сугеренд / сугестант / сугестент, реципієнт, клієнт, пацієнт / пацієнс) – і неможливо описати будь-який сугестивний вплив без детального аналізу кожного із цих компонентів. Так, адресант (сугестор),
його особистість розглядаються, в першу чергу, через призму його прагматичної інтенції (наміру), який полягає у створенні в сугеренда «уявлення взаємодії, кооперації» [8, с. 48] із метою відключення, «утилізації свідомості» сугеренда, без чого
вплив-навіювання в принципі неможливий (оскільки розуміння – пряма перепона для навіювання – починається з ясної,
незатьмареної свідомості (див. Пашинина, с. 381)). Тому під час розгляду особистості адресанта сугестивного впливу
неможливо оминути поняття імідж, амплуа та авторитет (пор.: авторитет ЗМІ, церкви, політичного лідера, педагога,
відомих осіб [2, с. 8]) сугестора.
Амплуа є ще однією важливою складовою особистості сугестора, що висвітлюється під час аналізу з позицій СЛ. Наприклад, типовими політичними амплуа є «рятівник вітчизни» (Б. Обама – «рятівник» від економічної кризи), «батько
народу», «борець із привілеями» тощо. Як показує аналіз сугестивних промов та – ширше – діяльності політиків у цілому,
в різні періоди соціального життя амплуа може змінюватися в один чи інший бік, але радикально змінюватися – ніколи.
Отже, сугестор – «учасник процеса комунікації, що здійснює вплив на іншу особистість, зазвичай буває комунікативно
компетентним і харизматичним» [7, с. 2]. Комунікативна компетенція – «сукупність знань про спілкування в різноманітних умовах із різними комуні кантами, знання вербальних і невербальних засобів інтеракції, навичок їх ефективного використання в конкретному процесі спілкування» [7, с. 2]; комунікативна компетенція сугестора реалізується як «здатність
суб’єкта риторичної комунікації (сугестора) керувати комунікативно-мовленнєвим процесом»; «включає досвід та знання
про особливості комунікації в певній ситуації комунікативно-риторичного впливу; передбачає об’єктивність відображення
сугестором ситуації взаємодії та свого місця в ній; відображає здатність сугестора прогнозувати свій вплив на поведінку та
дії сугеренда, а також прогнозувати можливі варіанти розвитку мовленнєвої ситуації; включає готовність сугестора реагувати на вербальну та невербальну поведінку сугеренда та перебудовувати стратегію впливу в умовах, що змінюються» [2 с.
12]. Імідж, амплуа сугестора прямо впливають на рівень сугестивності його впливу (Х (політик, учитель, лікар, релігійний
лідер, відьма, чаклун) є авторитет, отже, йому можна «сліпо» довіряти, не аналізуючи сказаного). Відключається раціональний бік комунікативної діяльності, у тому числі, способи переконання як раціонально-аргументованого впливу на особистість; на перший план виходять засоби навіювання (сугестії) як психоемоційного впливу на особистість. «На відміну від
переконання, навіювання передбачає безконфліктний характер приймання інформації» [1, с. 3]. Переконання – це розум, свідомість, критичне мислення; навіювання – позасвідоме, емоції, почуття, асоціативні образи, що сприймаються як гештальт.
Сугеренд може бути добровольцем (наприклад, часто – психотерапія: пацієнт бажає отримати курс «лікування словом»;
релігія – людина бажає бути залучена до таїнств віри) або ж штучно залучається до сугестивного впливу сугестора (часто
– але не завжди – політика, реклама). Шелестюк виділяє такі методи реалізації навіювання [9, с. 3]: прямі (=імперативні): завжди навмисні; непрямі (=приховані), які, у свою чергу, можуть бути навмисними і ненавмисними (коли навіть сам сугестор
не усвідомлює впливу, що він здійснює на слухача / читача). Навіювання (за станом реципієнта) може здійснюватися: у стані
пильнування (неспання), у стані гіпнозу, в природному сні, постгіпнотично (після виходу з гіпнозу) [8, с. 3–4].
Мета сугестора – суб’єкта впливу – може бути фатичною (встановлення, поновлення, підтримання, розвиток, збереження контакта), предметною (отримання або надання чого-небудь) або інформаційною (повідомлення або отримання
інформації); завдання сугестії: негоціативні (подолання позасвідомого опору з боку об’єкта впливу), емоційно-настановчі
(вплив на емоції та формування установок; емоційне програмування, результатом якого є зміна / утворення установок;
конотативний перерозподіл психоемоційних установок – Т. М.), ейдетико-когнітивні (введення, закріплення та стереотипізація певних образів, думок) (див. [9, с. 36]).
Особистість сугеренда розглядається в літературі, перш за все, з позиції впливу на успішність сугестії. Так, сугестія
не здійснює «помітний чи довготривалий вплив на життєдіяльність реципієнта», якщо її «зміст протирічить його особистісним структурам» [8, с. 7]. Тому важливим є питання успішності утилізації свідомості і зміни вихідних установок
реципієнта, що досягається, зокрема, завдяки вмілому застосуванню сугестором лінгвосемантичного та психологічного
інструментарію (суто мовні засоби «очищення» свідомості – терміни, числа, дати, псевдонаукова манера висловлюватися,
складні синтаксичні конструкції тощо [2, с. 15]. Сугестивний текст перенасичується образами, оскільки «розум потребує
найвищого ступеню дисципліни, концентрації уваги. Набагато легше звичайне уявлення. Розум відштовхує глядача, логіка
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дратує його. Емоції збуджують, вони ближче до поверхні, м’якіше кусаються» [8, с. 7]. Сугестивний текст – «текст, прагматичним змістом якого є вплив на підсвідомість адресата з метою зміни його психічного і фізіологічного стану» (= текст
навіювання) [1, с. 4].
Масовість реципієнта призводить до підвищення ефективності сугестивного впливу. Використання традицій в широкому сенсі є ще одним фундаментом сугестії (пор. аксіомні установки «ЗМІ є об’єктивними», «вчитель знає істину про
свій предмет» тощо). До того ж, маса не лише значно підвищує навіюваність окремої особистості, але й протягом століть
створює, зберігає, застосовує спеціальні автотексти масової свідомості – замовляння, мантри, молитви.
Нами розглянуто основні поняття сугестивної лінгвістики та параметри текстів сугестивного впливу; перспективи
дослідження вбачаємо у розкритті базових понять на прикладах традиційних (канонічних) сугестивних тектсів, а також
нестабільних (сучасних) текстів, до яких належать тексти мас-медія, політичні промови тощо.
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ІМЕННИКОВА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГНІВУ ЯК ВИЯВУ ОБУРЕННЯ
У статті здійснено спробу проаналізувати англійські іменники, що позначають емоцію «гнів» як вияв обурення.
Зародження гніву залежить від ланцюжків негативної поведінки, які виникають між людьми, що мають приблизно
рівні права: між чоловіком і дружиною, між батьком і дитиною, між колегами по роботі. Зароджуються ці негативні ланцюжки у зв’язку з досить необразливими подіями і до якогось певного моменту себе не проявляють. Однак якщо
ланцюжок містить більше трьох-чотирьох реплік, то конфлікт починає супроводжуватися криками, погрозами, фізичною агресією. До списку вербальних «ланок», які найчастіше сприяють зародженню небезпечного негативного
ланцюжка належать: наполегливі поради; надмірне узагальнення, навішування ярликів; різка критика; повторювані
незаслужені й принизливі докори; рішуче встановлення межі розмови; погрози; лайливі слова; скарги; обструктивна
поведінка; необ’єктивна інтерпретація намірів співрозмовника; «безневинні» зауваження; іронія, постійні «уколи»;
зневажливі заяви; вислови, які мають на меті «випустити пару»; сарказм; звинувачення; ультиматуми.
Ключові слова: емоція «гнів», обурення, емоційний стан, реакція, почуття, іменник, синонім.
существительные репрезентации ГНЕВА как проявление ВОЗМУЩЕНИЯ
В статье сделана попытка проанализировать английские имена существительные, обозначающие эмоцию
«гнев» как проявление негодования. Гнев возникает из цепочек негативного поведения, когда двое людей становятся
на тропу взаимных обвинений. Такие цепочки возникают между людьми, имеющими равные права: между мужем
и женой, между родителем и ребенком, между сослуживцами. Зарождаются эти негативные цепочки в связи с
достаточно безобидными событиями и до какого-то определенного момента себя не проявляют. Но если цепочка
включает в себя больше трех-четырех реплик, то конфликт начинает сопровождаться криками, угрозами, физической агрессией. Список вербальных «звеньев», которые чаще всего способствуют зарождению опасной негативной
цепочки, включает: настойчивые советы; чрезмерное обобщение, навешивание ярлыков; резкую критику; повторяющиеся незаслуженные и унизительные упреки; решительное установление границ разговора; угрозы; бранные
слова; жалобы; обструктивное поведение; необъективную интерпретацию намерений собеседника; «невинные» замечания; иронию, постоянные поддразнивания, «уколы»; уничижительные заявления; высказывания, имеющие целью
«выпустить пар»; сарказм; обвинения; ультиматумы.
Ключевые слова: эмоция «гнев», негодование, эмоциональное состояние, реакция, чувство, имя существительное, синоним.
Noun representation of anger as an expression of indignation
The article is an attempt to analyze English nouns denoting the emotion of anger as righteous indignation. Anger is an
emotion with a wide range of intensity, from mild irritation and frustration to rage. Escalating anger depends on chains of
aversive behavior in which two people attempt to influence each other through a rapid exchange of punishing communications. Escalating aversive chains are most likely to occur between two people with approximately equal power: husbands and
wives, coworkers, and parents and children. Aversive chains build over time. They usually begin with a common innocuous
event and develop along predictable lines. Patterns of reactions and counterreactions can grow to incredible complexity.
Irritable exchanges often appear to be relatively trivial in the early stages. The beginnings of an aversive chain are often
overlooked because they seem so unimportant. They are, however, the basic building blocks of anger and violence. The longer
the chain lasts, the more like it is that violence will occur.
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Possible «links» that may be used to build an aversive chain are the following: giving advice, global labeling, criticism,
blaming, threatening, using expletives, complaining, «innocent» observations, teasing, humiliating statements, sarcasm, accusations, and ultimatums. Anger is not always expressed verbally. It can be expressed through behavior.
Keywords: emotion of anger, indignation, emotional state, reaction, feeling, noun, synonym.

Постановка наукової проблеми та її значення. Емоції є невід’ємним компонентом життя людини. Вони відображають її ставлення до навколишнього світу, допомагають у процесі прийняття рішень, виступають важливим елементом
комунікації. Емоції неодноразово були об’єктом вивчення лінгвістичних студій [7; 9; 20].
Актуальність теми нашого дослідження зумовлена комунікативною спрямованістю сучасної лінгвістики, потребою
вивчення людської сутності крізь призму емоційних станів, прагматичних намірів і комунікативних потреб.
Об’єктом дослідження обрано англійські іменники на позначення емоції «гнів», а метою роботи – їх семантичний аналіз.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Найважливішою формою вираження емоцій людини є мовлення, і хоча вираження емоційних станів у мовленні надзвичайно варіативне, сам факт
комунікації свідчить про те, що емоційні стани правильно розпізнаються її учасниками. Комунікація як основний спосіб
обміну інформацією та почуттями в суспільстві здійснюється вербальними та невербальними засобами, співвідношення
та важливість яких варіюється залежно від ситуації спілкування та комунікантів.
Одну й ту ж емоцію можна передати різними словами, так само, як і одним словом можна виразити різні почуття [24,
c. 28]. Емоційний стан та емоційне ставлення можуть бути виражені завдяки багатьом засобам: прямій номінації, безпосередньому вираженню (вигуки, інвективна лексика тощо), опису (пози, особливостей мовлення, погляду, руху тощо).
Різні способи вияву емоційного ставлення та стану варіюються залежно від намірів мовця та ситуації мовлення [20, c. 24].
Невербальна інформація також характеризується різноманіттям форм вираження: вона передається голосом, жестами, виразом обличчя, дотиками, положенням тіла в просторі тощо [8; 17].
Обурення – негативний психічний стан, в якому виявляється сильне невдоволення людини, її гнів і огида до тих подій
та вчинків інших людей, які відбулися чи відбуваються в її оточенні [16, с. 230]. Психічний стан включає у себе емоційний
[10]. У психології психічні стани вважаються такими, що вказують на стійкі прояви психіки людини, на їх закріпленість і
повторюваність у структурі особистості [18, с. 560]. У психічному стані інтегруються типові риси особистості та плинні
емоційні характеристики людини [10, с. 38].
Однією з форм вияву емоційного стану є емоція [12]. Емоції рідко виявляються в єдиному «чистому» варіанті, і частіше реалізуються пучком: група радості, група суму, група гніву тощо. На думку Ф. Прокоповича, обурення – це вид
благородного гніву, коли нас зворушує негідність об’єкта, і ми тоді страждаємо, як, наприклад, коли бачимо, що нечесні
та нікчемні люди перевищують нас впливом, займають вищі, ніж ми, посади, пригнічують своєю владою та могутністю,
усе роблять заради своїх примх, і, навпаки, корисні, мужні і розумні люди в погорді та зневазі [15]. Обурення ще можна
назвати «праведним гнівом». Воно досить сильне і притаманне людям із загостреним почуттям справедливості або любителям доводити істину [11].
Фізично обурення проявляється через прискорене серцебиття, викид адреналіну, людина може почати задихатися –
ніби «в зобу дихання сперло». Обурення є проявом агресії і руйнівним почуттям, в першу чергу, для самого агресора. І чим
менше розуміння своєї агресії, тим більша ймовірність, що людина не здатна подолати обурення і буде бігати по замкнутому колу, просто видозмінюючи свої агресивні прояви та маскуючи їх від самої себе [11].
Гнів в англійській мові описується, як така послідовність подій: 1) причина гніву (cause of anger), 2) наявність гніву
(anger exists), 3) спроба контролю гніву (attempt at controlling anger), 4) втрата контролю над гнівом (loss of control over
anger), 5) наслідки гніву (retribution) [22, с. 143].
За Ю. Д. Апресяном, у загальний сценарій виникнення емоцій та емоційних станів додатково мають бути включені
оцінка емоціогенної ситуації (на другій фазі) і бажання продовжити або припинити певний емоційний стан або придушити
емоцію (на четвертій фазі) [2, с. 52]. Гнів може бути викликаний особистою образою, обманом та іншими моральними причинами, особливо якщо вони несподівані для суб’єкта. Найчастіше причиною гніву є фрустрація, нездоланна перешкода
до досягнення будь-якої мети [6, с. 164].
Гнів може виникнути поступово з ланцюжків негативної поведінки, коли двоє людей взаємно починають звинувачувати
один одного (тобто, коли виникає ситуація «слово за слово») [23]. Найчастіше такі ланцюжки виникають між людьми, які
мають приблизно рівні права: між чоловіком і дружиною, між батьком і дитиною, між колегами по роботі. Зароджуються ці
негативні ланцюжки у зв’язку з досить необразливими подіями і до певного моменту себе не проявляють. Але якщо ланцюжок містить більше трьох-чотирьох реплік, то конфлікт починає супроводжуватися криками, погрозами, фізичною агресією.
Джеральд Паттерсон [23] наводить список вербальних «ланок», які найчастіше сприяють зародженню негативного
ланцюжка. З-поміж них можна виокремити такі: наполегливі поради («Ask your boss for a raise, you know we need more
money.»); надмірне узагальнення, навішування ярликів («All you women are alike…»); різка критика («That’s not a good
parking job, you almost hit that car.»); повторювані незаслужені й принизливі докори («If it weren’t for you, we’d be on easy
street right now.»); рішуче встановлення межі розмови («That’s it, I’ve had it.», «Forget it.», «Stop this instant!»); погрози («If
you don’t shut up right now…»); лайливі слова («Dammit!», «Shit!», «You son of … a»); скарги («My life is empty.», «All I do
is work.», «You never help me with the laundry.»); обструктивна поведінка («There is nothing to talk about.»); необ’єктивна
інтерпретація намірів співрозмовника («I know what you’re really trying to do: drive me crazy.»); «безневинні» зауваження
(«I notice that the dishes haven’t been done for the past two days.»); іронія, постійні «уколи» («Those slacks must have shrank in
the wash, you’re having a hard time closing that zipper.»); зневажливі заяви («You used to look good, now I’m embarrassed to be
seen with you.»); вислови, які мають на меті «випустити пару» («Get out of my life.», «I’m tired of looking at your ugly face.»);
сарказм («Sure you’re going to fix it. Like last time when we had to call the plumber after you…»); звинувачення («You went out
and did ___ again, didn’t you?»); ультиматуми («This is your last chance. If you don’t shape up, I’m leaving»).
Гнів можна спровокувати не лише вербально (словом, висловленням), а й невербально (мімікою, жестом, рухами тіла
тощо). Наприклад, бурчанням («Oh no, not that again.»); зітханням («I’m tired of this crap.»); кривлянням («I don’t like that.»);
насупленими бровами тощо.
Синоніми anger, indignation, resentment, wrath, ire, rage, fury відрізняються один від одного за такими смисловими
ознаками: 1) інтенсивність емоції, 2) причини, які її викликають, 3) характер і форми прояву емоції. Anger і indignation
позначають емоції середнього ступеня інтенсивності, wrath і ire – більшого, ніж середній, а rage і fury – емоції крайнього
ступеня інтенсивності [1, с. 34].
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Anger, wrath і ire (злість, гнів) – стилістично різні способи позначення емоції, яка є реакцією або на завдані суб’єкту
зло, образу і т.п., або наслідком оцінки якоїсь особи, вчинку або факту як несправедливого, недостойного або аморального.
З цих трьох синонімів anger є найбільш загальним за значенням словом. Anger може позначати і короткочасний спалах злості, і більш стійке почуття; і праведний гнів, і гнів майже безпричинний або який не має об’єктивних підстав; і почуття, яке
бурхливо проявляється, і добре стримуване почуття [1, с. 34]. Resentment є тривалим почуттям такого ж характеру. Воно
викликається несхвальною дією по відношенню до того, хто має це почуття [3, с. 36].
Wrath і ire зазвичай позначають гнів того, хто наділений владою або має авторитет, в чиєму підпорядкуванні знаходиться той чи те, на кого / що гнів направлений. При цьому wrath найчастіше позначає справедливий, праведний гнів, який
передбачає відплату або покарання, що нехарактерно для ire. Ire, навпаки, частіше позначає гнів, що не співрозмірний з
причиною, яка його викликала і пояснюється не стільки об’єктивними обставинами, скільки нестриманістю, дратівливістю людини [1, с. 34].
Indignation (обурення) позначає емоцію, яка є наслідком оцінки якоїсь особи, вчинку або факту як несправедливого,
недостойного або аморального, причому передбачається, що така оцінка має об’єктивні підстави. Тому почуття, що позначається словом indignation не тягне за собою жалю чи каяття [1, с. 34].
Rage (несамовитий вибух, припадок гніву) і fury (надмірний припадок сильного гніву, лютість, шаленість, сказ) позначають найсильніший ступінь емоції, що межує з помутнінням розуму або втратою контролю над своєю поведінкою і тому
виявляється дуже бурхливо; при цьому бурхливість реакції пояснюється не стільки значущістю причин, які її викликають,
скільки особливостями темпераменту, психічного складу особистості і т.п. Fury підкреслює силу самої емоції, а rage –
силу її прояву [1, с. 35].
Базуючись на психологічних класифікаціях емоційних явищ, можна виділити три основні форми вияву емоційного
стану: власне емоції, почуття та афекти [6, с. 667], які різняться емоційними переживаннями і фізіологічними реакціями.
Емоційним явищам притаманні кількісні і якісні характеристики. До кількісних характеристик відносяться інтенсивність
і тривалість, а до якісних – емоційний тон та оцінка [5, с. 20–21].
Емоції відображають події у вигляді узагальненої оцінки людиною певної ситуації, яка пов’язана із задоволенням або
незадоволенням її потреб [14, с. 440]. Власне емоції виконують дві біологічні функції, які взаємопов’язані між собою, перша з них відповідає за продукування специфічних фізіологічних реакцій на емоціогенну ситуацію, а друга за регулювання
внутрішнього стану організму, його підготовку до цих реакцій [21, с. 15].
Власне емоції провокують появу почуттів. Почуття визначаються як стійкі емоційні стани. Вони охоплюють всю особистість людини, підпорядковуючи спрямованість її думок та вчинків. Почуття мають яскраво виражений предметний
характер і пов’язуються з ментальними уявленням про ту чи іншу ситуацію або об’єкт [14, с. 440].
Як зазначає Ю. Д. Апресян, емоція відрізняється від почуття більшою інтенсивністю, більшою імовірністю зовнішнього прояву, і, можливо, меншою стійкістю та тривалістю [1, с. 178]; почуття має більш загальне значення і описує почуття
найрізноманітнішого характеру та інтенсивності [1, с. 178]. У психологічній та лінгвістичній літературі терміни «емоції»
і «почуття» як ототожнюють [4, с. 125; 6], так і розмежовують [13, с.151; 1, с. 178].
Афект є раптовим короткочасним інтенсивним емоційним спалахом, вибухом, під час якого свідомість людини звужується (спрямовуючись головним чином на джерело афекту), а рівень самоконтролю знижується. Афект супроводжується
різко вираженими руховими проявами, змінами у діяльності внутрішніх органів, втратою вольового контролю за власними
діями і бурхливим вираженням емоцій [16, с. 37].
Деякі вчені вважають афект самостійною категорією [19, с. 43]. Однак на думку Є. П. Ільїна, недоцільно розглядати
афект і емоцію як дві різні емоційні реакції, оскільки афект є сильно вираженою емоцією і будь-яка емоція може досягти
рівня афекту, якщо вона спричиняється сильним або особливо значущим для людини стимулом [6, с. 54]. Основними характеристиками афекту як різновиду емоції є: 1) швидке виникнення; 2) надзвичайно сильна інтенсивність переживання;
3) короткочасність; 4) бурхливе вираження (експресія); 5) зниження свідомого контролю людини за своїми діями (в стані
афекту її поведінка стає імпульсивною); 6) дифузність: сильні афекти охоплюють всю особистість, що супроводжується
зниженням поля сприйняття, контроль уваги фокусується здебільшого на об’єкті, який викликав афект [6, с. 54].
Висновки. Отже, емоційний стан гніву як вияв обурення можна описово передати за допомогою іменників, у дефініціях яких наявні специфічні семантичні ознаки, що слугують для розмежування лексем-номінантів емоції «гнів», а саме:
«ступінь інтенсивності», «тривалість», «характер і форми прояву», «причини виникнення».
Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому вивченні вербального представлення емоційного стану «обурення» в англомовному художньому дискурсі.
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СЕМАНТИКА ПРІЗВИСЬК, ЩО ВКАЗУЮТЬ НА ПСИХІЧНІ РИСИ ЛЮДИНИ
У статті подано семантичний аналіз прізвиськ, мотивованих психічними рисами носія. Виділено антропоніми, у
значенні яких виділено характер та темперамент носія, інтелектуальні здібності, ставлення до праці.
Ключові слова: антропонімія, прізвисько, семантика прізвиська.
СЕМАНТИКА прозвища, указывающие на Психологические ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В статье представлен семантический анализ прозвищ, мотивированных психическими чертами носителя.
Выделены антропонимы, в значении которых зафиксированы характер и темперамент носителя, интелектуальные
способности, отношение к труду.
Ключевые слова: антропонимия, прозвище, семантика прозвища.
The semantics of nicknames that point out mental characteristics
The anofficial antroponymia of the modern villages of Lviv region was studied in the article. There have been determined
lexico-semantic word-building structure of nicknames have been identified in the thesis. Word-building structure of nicknames
have been baced. The paper gives semantic analysis of the nicknames motivated by psychical features of a bearer. Anthroponyms, expressing character and temperament, intellectual abilities towards the work of a bearer, have been distinguished.
Key words: anthroponomy, nickname, appelative derived nickname, semantics of a nickname.

Постановка проблеми. Сучасна українська ономастика характеризується значною кількістю вагомих досліджень,
присвячених специфіці власних імен (антропонімів, топонімів, гідронімів, космонімів, теонімів тощо). Антропоніміка
ставала предметом наукових зацікавлень низки як українських, так і зарубіжних дослідників, зокрема ті чи ті питання,
пов’язані зі створення (виникненням), структурою, функціонуванням тощо власних імен
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим питанням народнопобутової антропонімії присвячено розвідки
Б. Близнюк [2], Г. Бучко [3], М. Лесюка [5], Н. Осташ [6], Р. Осташа [7], Л. Краченко [4] та ін. Неофіційні іменування монографічно дослідили Н. Павликівська (псевдоніми) [8], Н. Фєдотова (прізвиська Луганщини) [11], В. Чабаненко (прізвиська
Нижньої Наддніпрянщини) [13], Г. Аркушин (прізвиська північно-західної України) [9], Н. Шульська (неофіційні іменування Західного Полісся) [15], О. Антонюк (прізвиська Донеччини) [1].
На території Львівщини на позначення неофіційних іменувань найчастіше вживають такі терміни: прізвисько, назвисько, кличка, назвище, прозвище, назва по-вуличному, вуличне прізвисько. Самі жителі поділяють неофіційні іменування на індивідуальні та сімейно-родові. До індивідуальних зараховуємо відапелятивні та відантропонімні прізвиська.
Сімейно-родові іменування відрізняються від індивідуальних прізвиськ тим, що передаються в спадок і не характеризують
денотата за якимись ознаками. Серед індивідуальних прізвиськ побутують вмотивовані, причини виникнення яких ще
зберігаються в пам’яті людей, та невмотивовані прізвиська, які вже втратили властивість характеризувати носія.
Визначення раніше не вивчених частин загальної проблеми. До мало вивчених проблем культури жителів Львівщини належать засоби і способи ідентифікації людей у сучасному живому мовленні. Прізвиська людей становлять особливий клас пропріальної лексики, оскільки виявляють специфіку на рівні виникнення, функціонування і взаємозв’язку
з екстралінгвальними й інтерлінгвальними чинниками. Під прізвиськом розуміємо неофіційне йменування, яке дають
номінатори особі чи колективові людей за індивідуальними ознаками, а також за спорідненістю і свояцтвом між носієм і
членами родини для ідентифікації і конкретизації. Прізвиськам притаманні індивідуальність, конотативне забарвлення і
вмотивованість. Прізвиська жителів Львівщини як складова загальної системи української народнопобутової антропонімії
досі не були предметом спеціального наукового аналізу. Усе це і зумовило актуальність теми дослідження. Джерельною
базою наших студій є записи прізвиськ жителів Львівщини, створені на основі опитування мешканців указаної території.
Метою статті є аналіз семантики прізвиськ, мотивованих психічними рисами носія.
Виклад основного матеріалу. Прізвиська за психічними рисами носія спрямовані на внутрішні прикмети людини,
акцентують її інтелектуальні властивості, ставлення до праці, до інших людей, до самої себе (поважність, злість, боязнь,
заздрість, злодійкуватість, сварливість) [14, с. 268]. «При творенні таких іменувань, – зазначає М. Сумцов, – беруться до
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уваги найтиповіші риси людей, для вираження цих рис з лексичного складу мови вибираються найхарактерніші та влучні
слова» [10, с. 216].
М. Худаш, досліджуючи прізвищеві назви XIV – XVII ст., до категорії апелятивно-антропонімних особових назв відносить різні види первісно індивідуальних побутово-вуличних прізвиськ, зокрема назви за характерними особливостями
внутрішнього світу людини, які в свою чергу поділяє на такі підгрупи: а) назви за окремими виявами характеру або темпераменту; б) за окремими нахилами або звичками в поведінці; в) за звичками та дефектами в мові; г) за фактом утрати слуху
і дару мови; ґ) за інтелектуальними особливостями [12, с. 140–141].
Виділяємо прізвиська за мовленнєвими характеристиками в окрему групу.
Поділяючи погляди М. Худаша, виокремлюємо такі підгрупи досліджуваних прізвиськ:
1. Назви за інтелектуальними особливостями: Ду́рник (Ваньовичі Смб), Мудраге́ль (Бартатів Грд, Дуліби Ждч),
Му́дрий (Брюховичі Прм, Подусів Прм, Старе Село Пст), Ненорма́льний (Чижиків Пст), Профе́сор «мотивується назвою
посади, але можливе вторинне значення лексеми професор – «розумний» (Струтин Злч), Тупа́к (Дидятичі Мст), Тупи́й
(Нижнє Синьовидне Скол), Тупи́ця (Верчани Стр). База таких прізвиськ – лексика із зневажливим значенням, рідше із позитивно-оцінним супровідним значенням.
2. Назви за фактом утрати слуху чи дару мови. До цієї групи належать такі іменування: Без’язи́кий «маломовний»
(Чорнушовичі Пст), Глуха́ (Стільсько Мкл), Глуха́нь (Терновиця Явр), Глухе́нька (Корчів Скл), Глухе́нький (Потелич Жвк),
Глухи́й Бо́йко «глухий чоловік (Бойко – прізвище)» (Туринка Жвк), Глухи́й Лу́чка «глухий чоловік, якого звати Лучка» (Подусів Прм), Глухи́й Степа́н (Батьків Брд), Нє́мий «маломовний» (Пониква Брд), Німува́тий (Старий Яричів КБ).
3. Назви за особливостями характеру. У цих прізвиськах відбито народну символіку. Як відомо, здавна півень символізує задираку, лисиця – хитру людину, вовк – агресора. Багато прізвиськ цього розряду мотивуються вторинною, метафоричною, семантикою відповідних лексем, які в переносному значенні означають новий денотат, названий за подібністю [16,
с. 82]. Ця група прізвиськ утворена на базі лексики із оцінною семантикою, здебільшого із негативно-оцінним значенням.
Прізвиська цього типу виражають пейоративне забарвлення: Бджі́лка «працьовита» (Крехів Жвк), Бик «людина впертого характеру» (Татаринів Грд), Боягу́з «дуже несмілива, ляклива людина» (Брюховичі Прм), Бреха́ч (П’ятничани Стр)
обманює, Бреху́н (Дидятичі Мст, Мохнате Трк, Поруденко Явр), Весе́лий (Побіч Злч), Ви́в’юрка «дуже спритна» (Ушковичі
Прм), Ви́дра «зла» (Поруденко Явр), Вівча́рка «зла жінка» (Брюховичі Прм), Вовк «агресивний чоловік» (Криниця Мкл),
Вовчи́ця «зла жінка» (Стоянів Рдх), Волоцю́га «волоцюга» (Колодруби Мкл, Корчів Скл, Старий Милятин Бск), Вчи́тель
«любить повчати інших» (Вербіж Мкл), Вух «знає всі новини в селі» (Нестюки Злч), Ву́ха «постійно підслуховує» (Золочівка Злч), Го́нчая «має звичку швидко ходити» (Золочівка Злч), Гуля́ка (Сторонибаби Бск), Ди́кий (Болозів Ст. Самб,
Вербляни Явр, Колодруби Мкл, Старе Село Пст, Старий Яричів КБ, Сторонибаби Бск), До́бренький (Сторонибаби Бск),
Задава́ка (Побіч Злч), Запальни́чка «палить сигарети» (Либохора Трк), Зи́мний «мерзне» (Липник Жвк), Кайф «хлопець
має веселий характер» (Вовків Пст), Клі́зма «прискіплива жінка» (Сторонибаби Бск), Кло́ун «завжди веселий» (Красів
Мкл), Коро́ль «любить керувати» (Новосілки Прм), Круть (Потелич Жвк), Лайда́чка (Дідилів КБ), Ласка́вий (Любеля
Жвк), Лис (Гребенів Скол, Криниця Мкл, Кути Бск, Любеля Жвк, Поруденко Явр, Соколівка Бск, Чаниж Бск), Лиси́ця
«хитра» (Мшанець Ст. Самб), Ма́сло «чоловік має добрий характер» (Сторонибаби Бск), Маца́йло «любить залицятися до
жінок» (Сасів Злч), Мо́шко «Мошко асоціюється зі скупою людиною» (Берегове Мст), Мрі́йник (П’ятничани Стр), Му́дра
(Батятичі КБ, Кнісело Ждч), Наркома́н (Підгайчики Смб, Терновиця Явр), Недбайло «пор. недбайло «той, хто нестаранно,
недбайливо ставиться до чого-небудь» (СУМ 5, 282) (Климець Скол), Не́рвус (Княже Скл), Несмія́на «дівчина, яка не сміється» (Татаринів Грд), Нє́дбай «недбайло» (Новосілки Прм), Пиячо́к (Ясенів Брд), По́зичка «яка любить позичати» (Сасів
Злч), Скаже́ний «має поганий характер» (Татаринів Грд), Солове́й гарно співає (Монастирець Стр), Солове́йко «гарно співає» (Дуліби Ждч, Мильчиці Грд), Соло́дкий «у якого добрий характер» (Шандровець Трк), Сплюх «який любить поспати»
(Сасів Злч), Соро́ка «які розносять плітки селом» (Забір’я Жвк, Неслухів КБ, Старий Яричів КБ, Струтин Злч, Угри Грд),
Спір «який сперечається» (Липник Жвк), Супере́чка «сварлива жінка» (Ільник Трк), Таба́ка «яка палить сигарети» (Дидятичі Мст), У́ксус «який має поганий характер» (Струтин Злч), Філо́соф «який постійно про щось розмірковує» (Дунаїв
Прм), Халя́вка «звик випити на халяву» (Сасів Злч), Хвалько́ (Либохора Трк), Хвіст «плентаються за іншими» (Берегове
Мст, Стрілки Ст. Самб), Хи́жий «діал. хижий «злий» (Семенівка Пст), Хи́трий (Болозів Ст. Самб, Маркопіль Брд, Нижнє
Синьовидне Скол), Хи́трий мужичо́к «хитрий» (Струтин Злч), Цап «вперті» (Велике Колодно КБ, Мохнате Трк, Пониковиця Брд, Страшевичі Ст. Самб), Чароді́й «злий» (Старий Яричів КБ), Чуда́к «має дивну поведінку» (Сможе Скол), Шеф
«ватажки в компанії» (Поруденко Явр, П’ятничани Стр).
Такі іменування чітко ідентифікують денотата. У прізвиськах за психічними рисами носія проявляється суб’єктивність.
Внутрішні якості людини не завжди є постійними, оскільки виявлення їх залежить більшою мірою від певної ситуації.
4. Назви за особливостями темпераменту: Гаря́чий «темпераментна людина» (Бортники Ждч), Ґи́дзбаба «пор. діал.
ґидзбаба «моторна» (Золочівка Злч), За́йчик «рухливий» (Семенівка Пст), Кру́цько «непосидючі» (Нижнє Синьовидне
Скол, Потелич Жвк), Мармуля́да «повільні» (Пониковиця Брд, Старий Милятин Бск).
5. Назви, що відображають захопленням кимось, чимось: Бабої́д «який любить жінок» (Терновиця Явр), Гло́бус
«хлопцеві подобається географія»
(Семенівка Пст), Голубе́ць «чоловік любить голубці» (Дидятичі Мст), Джем «який дуже любить солодке» (Трушевичі
Ст. Самб), Елє́м «палить сигарети «Елем» (Топорів Бск), Караме́лька «яка полюбляє карамельки» (Ясенів Брд), Кара́сь «які
захоплюються риболовлею» (Берегове Мст, Новосілки Злч, Уріж Дрг), Коляда́ «любить колядувати» (Вузлове Рдх), Ку́зя
«полюбляє цукерки «Кузя» (П’ятничани Стр), Мале́ пи́во (Борщів Прм, Марс (любить шоколадний батончик «Марс») (Пониковиця Брд), Непийпи́во «чоловік малого зросту і дуже любить пиво» (Золочівка Злч), Не́сквік «любить напій «Несквік»
(Бердихів Явр), Підли́вка «який дуже любить підливку» (Чорнушовичі Пст), Смета́на «який любить сметану» (Новосілки
Злч), Фасо́лька «який любить квасолю; пор. діал. фасолька «квасоля» (Золочівка Злч), Фере́рик «подобаються авто марки
«Ферарі» (Лешнів Брд), Чі́бо «який полюбляє каву «Чібо» (Висоцько Брд). У цьому розряді прізвиськ домінують іменування за особливостями характеру, нахилами або звичками в поведінці. Базовою для них стала здебільшого загальновживана
лексика. Усього більше 300 прізвиськ. Прізвиська жителів Львівщини, мотивовані психічними рисами носія, відображають інтелектуальні особливості, особливості темпераменту, характеру, захоплення кимось, чимось. Такі іменування здебільшого відбивають ті риси, що засуджуються і висміюються.
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Брд – Бродівський, Бск – Буський, Грд – Городоцький, Дрг – Дрогобицький, Жвк – Жовківський, Ждч – Жидачівський, Злч
– Золочівський, КБ – Кам’янко-Бузький, Мкл – Миколаївський, Мст – Мостиський, Прм – Перемишлянський, Пст – Пустомитівський, Рдх – Радехівський, Скл – Сокальський, Скол – Сколівський, Смб – Самбірський, Стр – Стрийський, Ст.Смб – Старосамбірський, Трк – Турківський, Явр – Яворівський.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ
ФОРМАНТА ВІО У ФРАНЦУЗЬКОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті стисло оглянуто лінгвістичні дослідження теми екології на матеріалі різних мов та подано визначення екологічного дискурсу. Для конкретизації кола проблем медійного екологічного дискурсу виділено кілька концептуальних груп неологізмів. Проаналізовано трактування форманта bio різними словниками, його основні та додаткові семи. На фактичному матеріалі розглянуто елемент bio як структурний компонент нових слів, та вживання
неологізму bio як автономного слова. Детально проаналізовано лексико-семантичні та прагматичні особливості
вживання лексеми bio у різноманітних контекстах.
Ключові слова: неологізм, екологічний дискурс, BIO, еконеологізм, словотвір, семантика, конотація, лінгвопрагматика.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОРМАНТА ВІО ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье кратко осмотрено лингвистические исследования темы экологии на материале различных языков и
дано определение экологического дискурса. Для конкретизации круга проблем масмедийного экологического дискурса выделено несколько концептуальных групп неологизмов. Проанализированы трактовки форманта bio различными словарями, его основные и дополнительные семи. На фактическом материале рассмотрен элемент bio как
структурный компонент новых слов, и употребление неологизма bio как автономного слова. Детально проанализированы лексико-семантические и прагматические особенности употребления лексемы bio в различных контекстах.
Ключевые слова: неологизм, экологический дискурс, BIO, еконеологизм, словообразование, семантика, коннотация, лингвопрагматика.
STRUCTURAL, SEMANTIC, FUNCTIONAL AND PRAGMATIC ASPECTS OF THE FORMANT BIO IN FRENCH
ECOLOGICAL DISCOURSE
The article is devoted to the analysis of linguistic and pragmatic aspects of the formant bio in modern French ecological
discourse. The linguistic researches on environmental topics on the material of different languages are briefly examined. It
is natural that in recent years, with increased activity of preventing environmental problems, the vocabulary of ecology has
developed and is explored more actively. To specify the practical material, the definition of the environmental discourse in
previous studies is presented. To shape the range of issues of the ecological media discourse several conceptual groups of
neologisms are highlighted. The interpretations of the formant bio in different dictionaries, and it’s main and additional semes
are analyzed. In the article the element bio is considered as a structural component of new words, and as an independent
neologism (noun or adjective). A detailed analysis of lexical, semantic and pragmatic features of the use of lexeme bio in
various contexts is presented.
Keywords: neologism, ecological discourse, BIO, econeologism, word formation, semantics, connotation, lingvopragmatics.
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Збереження довкілля та погіршення екологічної ситуації є проблемами, що часто піднімаються на сторінках світових
мас-медіа. Залежно від свого соціально-економічного рівня, держави в різній мірі звертають увагу на проблеми пов’язані
з довкіллям, тому логічно, що у розвинених країнах ця сфера має істотніший вплив на низку інших суміжних аспектів
життя, як наприклад сортування та переробка сміття, зменшення шкідливих викидів в атмосферу, альтернативні джерела
енергії та нові види палива, екологічний транспорт, біологічне сільське господарство та продукти харчування та ін. Очевидно що активна діяльність у такому широкому спектрі галузей впливає на мову, яка номінативно відображає зміни в
реальності, появу нових предметів, явищ, понять і таким чином кількісно і якісно змінює її склад.
На сучасному етапі людство все більше замислюється над проблемами охорони довкілля, тому вони частіше стають
об’єктом дослідження не лише природничих, а й мовознавчих наук. Лінгвістичні дослідження теми екології останніх років
здійснюються на матеріалах різних мов та розглядають її різноманітні аспекти. Комплексне дослідження принципів організації екологічного дискурсу як лінгвокогнітивного явища проведено на матералі англійської мови Розмаріцею І. О. [1]. Прослідкувати процес становлення екологічного дискурсу як предмета лінгвістичних досліджень, узагальнити та уточнити
його сучасну дефініцію намагається Гудзь Н. О. [2]. Коротич К. В. розглядає комунікативні стратегії і тактики екологічного
дискурсу на матеріалі української мови [3]. До проблеми визначення лінгвокультурологічних параметрів і типів текстів в
екологічному дискурсі на матеріалі німецької мови звертається Рогожнікова І. Н. [4]. На матеріалі англійської мови досліджено лексикографічну та дискурсивну вербалізацію концепту ENVIRONMENT (Цьмух О. П.) [5]. Розглянуто стилістичні
засоби, як аргументативні прийоми в англомовному екологічному дискурсі (Бабіре О. В.) [6]. Екологічну лексику як об’єкт
перекладу з англійської мови в різних типах текстів екологічної тематики досліджує Руденко Н. С. [7]. Перекладацький,
а також лексикологічний та стилістичний аспекти французьких публіцистичних текстів екологічної тематики розглядає
Колошьян В. В. [8]. Прагматичні аспекти конотації німецької та російської екологічної лексики окреслює Ломініна З. І.
[9]. Інноваційні процеси в лексиці екологічної сфери у сучасній англійській мові розглядають Є. Г. Балюта [10], Ю. А. Зацний[11], О. В. Кечеджі [12]. Визначення структури, семантики та особливостей функціонування французьких термінів з
радіоекології з урахуванням комунікативно-прагматичних аспектів галузевих текстів подає Бабюк В. А. [13].
Як бачимо, лише два дослідження, дотичних до даної теми, здійснено на матеріалі французької мови, а праці, що
розглядають інноваційні аспекти лексики екології стосуються здебільшого англійської мови. Таким чином актуальність
дослідження зумовлено роллю теми екології та довкілля у засобах масової інформації, активним оновленням лексики
екології та його впливом на словниковий склад французької мови. З опертям на те, що у мас-медіа даної теми з високою
частотністю зустрічається лексема bio та її похідні, вважаємо доцільним взяти їх за об’єкт дослідження. Предметом є їх
структурно-семантичні та функціонально-прагматичні характеристики.
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей словотвору, морфології, семантики, прагматики лексеми bio та
її похідних. Поставлена мета зумовлює вирішення наступних завдань:
– розглянути лексикографічні аспекти терміну bio ;
– проаналізувати способи утворення даної групи неологізмів ;
– виявити характерні морфологічні особливості, які спричинені неологізмами, зокрема ті, що підкреслюють нестабільний статус даних неологічних одиниць ;
– проаналізувати прагматичні особливості вживання даних неологізмів в контексті.
Для виокремлення практичного матеріалу ми звернули увагу на визначення екологічного дискурсу. Науковці, залежно
від напряму їх дослідження, виділяють певні його дистинктивні риси.
Бабіре О. В. вважає, що екологічний дискурс це «сукупність текстів, представлених у різних засобах масової інформації і присвячених проблемам навколишнього середовища. Він створюється переважно професійними журналістами. Цільовою аудиторією цього типу дискурсу є широкі маси населення. Саме широта читацької/глядацької аудиторії породжує
необхідність доступності тексту і детермінує вибір комплексу мовних засобів. Ознаками медійного екологічного дискурсу
є поєднання клішованості та образних стилістичних засобів [6, с. 2].
Польська дослідниця М. Стецяк розглядає екологічний дискурс у вузькому розумінні – як дискурс, що має специфічні
риси, що відрізняють його від інших форм комунікативної поведінки та має обмежену сферу вживання – мовлення людей,
які цікавляться екологією та описують світ засобами власної системи пізнання та інтерпретації; та у широкому розумінні
– як сукупність текстів (подільних, структурованих послідовностей усних чи письмових висловлень), у яких через засоби
масової інформації, окреслюються відносини між людиною і навколишнім середовищем; або вплив людської діяльності
на довкілля та наслідки цього впливу на саму людину [14, с. 3–4].
Розмаріца І. О. визначає екологічний дискурс як сукупність вербальних та невербальних актів, що використовуються
для вербалізації знань про довкілля з метою впливу на суспільну думку [1, c. 6].
Коротич К. В. вважає, що в екологічному дискурсі ми фіксуємо комплекс різноманітних комунікативних стратегій і
тактик, покликаних висвітлити наявні екологічні проблеми, привернути до них увагу громадськості та запобігти можливій
небезпеці в майбутньому [3, с. 63].
Під екологічним дискурсом Рогожнікова І.Н. розуміє текст, занурений в ситуацію його використання, з ціллю розкриття сутності деяких проблем екології і конкретного впливу на адресата [4, с. 141].
Текстом з екології З. І. Ломініна називає таку одиницю, яка має в своєму семантичному наповненні проблеми взаємовідносин людини і довкілля, що маркуються соціальною спрямованістю та різним ступенем оцінки [9].
В нашій роботі екологічним дискурсом будемо вважати сукупність масмедійних текстів, котрі висвітлюють широке
коло проблем, що стосуються взаємодії людини з довкіллям. Серед тем, котрі найчастіше обговорюються в них, можна
виділити : нові соціально-економічні поняття та тенденції в екологічній свідомості; енергетичні ресурси та використання
відновлювальних джерел енергії; явища, що виникли через недбале ставлення до екології; автомобільний та велотранспорт; злочинність в галузі екології; нові предмети та засоби для збереження та переробки ресурсів; біологічне сільське
господарство; екологічне та біологічне харчування [15, с. 147]. На подібні концептуальні групи можна поділити і самі неологізми, що зустрічаються в екологічному дискурсі.
Лексема bio, котру ми спробуємо проаналізувати у даній статті, найчастіше зустрічається у публіцистичних текстах,
що висвітлюють проблеми біологічного сільського господарства та біологічного харчування, рідше – енергетичних ресурсів, чи їх переробки.
Розглянемо визначення слова bio за різними словниками, що допоможе уточнити його трактування. Зазначимо, що
у даній статті ми не приділяємо уваги слову la bio у значенні la biographie, оскільки воно не стосується охопленої нами
тематики екології.
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Larousse [16] виділяє 2 значення :
1) незмінюваний прикметник (походить від biologique) – Без добрив та синтетичних пестицидів; натуральний :
Agriculture bio. Des produits bio.
2) іменник чоловічого роду, розмовний термін : Le bio, l’agriculture, l’alimentation bio.
Як бачимо, у визначенні категорії частини мови є двоякість і визначення навіть протирічать одне одному : у прикладах
аналогічні словосполучення ілюструють дві різні частини мови.
Онлайн словник L’internaute визначає термін bio як прикметник [17] : Стосується продукту чи культури, що походить
від біологічного сільського господарства і, в наслідок цього не містить ні добрив, ні синтетичних пестицидів: Un produit
ou une culture bio est dit naturel.
Онлайн словник Le dictionnaire [18] окрім визначення слова bio як 1) незмінюваного в роді і числі прикметника (relatif
à la biologie, science de la vie et des organismes vivants), та як 2) іменника чоловічого роду, вказує також визначення 3) префікса, що стосується життя (préfixe relatif à la vie).
З подібної позиції детальніше дану одиницю аналізує словник Le Trésor de la Langue Française informatisé [19]. Автори
визначають bio лише як префіксальний елемент, перший елемент композитів, що позначає життя як органічний феномен.
Вочевидь таке трактування спричинено тим, що у цей словник входять дані 1971 – 1994 років, а на той момент не йшлося
про масове вживання іменника чи прикметника bio як окремої одиниці. Упорядники поділяють композити даної групи на
іменники, що позначають дисципліну, яка аналізує життя як загальний феномен (пр. bioclimatologie, biopolitique); та на ті,
що позначають поняття чи явища, пов’язані з органічним життям (пр. biocide, biodégradation). Варто зазначити, що в даному дослідженні здійснено спробу проаналізувати морфологічний аспект даної групи лексичних одиниць, та згрупувати їх
за функціонально-семантичним критерієм.
Отже більшість словників трактує етимологію bio, як усічення слова biologique, додамо також, що ця морфема походить від давньогрецького βίος, bíos (« життя»), префікс, що часто служить для утворення наукових термінів [20]. Розглянуті
словникові статті, що пояснюють слово bio, уможливлюють висновок, що немає однозначного підходу до лексичного та
семантичного трактування одиниці bio, що підкреслює її неологічний статус.
При аналізі попередніх робіт, та у спостереженнях за значною кількістю і різноманіттям сполучень форманта bio з
іншими словами, конкретизується поняття bio на сучасному етапі. З розвитком екологічної свідомості виникла потреба
у лексемі, що передавала б характеристику «натуральний, екологічно чистий, без шкідливих синтетичних домішок, вирощений за допомогою біологічного сільського господарства». Окремої уваги заслуговує той факт, що у багатьох країнах,
зокрема в Європейському Союзі існує законодавча база, що чітко визначає норми біологічного виробництва та вимоги до
біологічної сільськогосподарської продукції. Відповідно до них слово bio набуває додаткових сем :
а) стосовно біологічного рослинництва (les fruits bio, les légumes bio) – без пестицидів та хімічних гербіцидів; без синтетичних добрив; без використання генно-модифікованого насіння;
б) стосовно біологічного тваринництва (la viande bio, les œufs bio, le lait bio) – без використання антибіотиків та гормонів росту; без використання штучних чи шкідливих харчових добавок до кормів; з дотриманням норм стосовно площі для
утримання тварин (без перенаселення); з дотриманням природних ритмів
в) стосовно переробки (le pain bio, le vin bio, les cosmétiques bio) – без хімічних барвників, штучних ароматизаторів,
синтетичних добавок; без консервантів.
Більшість неологізмів, що мають своєму складі формант bio-, як конститутивний елемент, позначають нові поняття,
що пов’язані із розвитком екологічної свідомості. Балюта Е. Г. зазначає, що у сфері екології формант bio має фактично
два різних значення, передусім «натуральний, біологічно та екологічно чистий, без шкідливих додатків». Виділився також
новий словотвірний варіант елементу bio-, що номінує біотехнологію та її галузі. Оскільки формант bio- займає проміжне
положення між лексемою та афіксом, тобто виконує функцію словотвірного елемента з високим ступенем типізації значення та серійності, можна говорити про нього, як про афіксоїд чи напівафікс. Найчастіше він розміщений препозитивно:
biodégradable, biorestauration, bioéthanol, biopolitique, biodéchet, bio-éthique, biocarburant, biocoop, bio-contrôle.
Здебільшого дані неологізми є іменниками, проте серед них налічуються і такі, що мають подвійний граматичний
статус, вживаються як іменник та як прикметник : «…substances chimiques connues pour des usages divers: utilisation
phytosanitaire, usage sanitaire et biocide en élevage, usage apicole» (Le Figaro, 17 novembre 2014; «…dans le collimateur des
autorités de Bruxelles les biocides à usage domestique « (Le Figaro, 6 août 2001). Варто зазначити, що приєднання афіксоїда
bio- до словотвірної основи може здійснюватись: написанням через дефіс (l’utilisation de combustibles propres tels que le
bio-gaz (Le monde,12 novembre 2014) ; злитно (en partie à cause du boom du biogaz soutenu par les écologistes le monde 22 avril
2014); окремо (les bases du bio habitat (site maison-ecologie.over-blog.org) ; в лапках (la matière enfouie produit du « biogaz»,
lequel devrait générer près d’un mégawatt d’électricité. Le Monde 18.03.2015). Подібні приклади підкреслюють нестабільне
використання та орфографію термінів, а відтак їх неологічний статус.
Постпозитивне розміщення спостерігаємо лище у слові bobio, що утворене за допомогою телескопії : «Marché des
Batignolles moins fashion mais tout aussi bobio que son pendant rive gauche…» (Le Figaro, 13 mars 2009). Термін утворений на
основі слова bobo (bourgeois-bohème), що має пейоративний відтінок, де друга частина заміняється на bio, наголошуючи
на прихильність до біологічного харчування. У першому випадку неологізм вживається у якості прикметника, його синтаксична роль означення у реченні підкреслена сурядністю з іншим означенням (fashion) а також порівняльним зворотом
aussi … que. У медійних дискурсах фреквентативним є його вживання в якості іменника : «La capitale allemande aime jouer
l’écolo, la bio, voire la bobio» (L’Express, 9 décembre 2009).
Спробуємо уточнити смисли, що проявляються у застосуванні даного терміну в контексті. Часто з негативним відтінком мається на увазі буржуазна претензійність стосовно вибору біологічних продуктів, часто така, що не має вагомих підстав, модна, але непродумана, нещира, вдавана : «En deux ans et demi, ils ont fidélisé une soixantaine de clients: «On n’a pas un
public de «bobio». Ce sont beaucoup de personnes âgées. « (Sud Ouest, 15 novembre 2014). У контекстах є випадки вживання,
де до цих смислів додається конотація невиправдано високої ціни: «Pour manger bio, il a des tas de solutions alternatives aux
magasins bobio type Naturalia... Les AMAP, les petits producteurs, les marchés…» (Libération, 17 juin 2011). У подібних випадках можна говорити про контекстну енантіосемію, наприклад : un public de «bobio»/des personnes âgées натякає, що серед
цієї публіки багато молодих людей; aux magasins bobio /les AMAP, les petits producteurs, les marchés підкреслює, що окрім
модних магазинів, що мають зайві витрати на рекламу та маркетинг, існують інші, часто ефективніші способи покупки, чи
навіть прямого контакту з виробником. Як бачимо, у семантиці терміну закладено широкі можливості для різноманітних
конотативних нюансів, зокрема таких, що когнітивно сприймаються як негативні. Проте трапляються і вживання у пози-
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тивному значенні, коли автор має бажання наголосити, що виробник застосовує натуральні матеріали: «Piocher du côté des
jeunes créateurs bobio : les pulls et la lingerie Shifumi» (Le Figaro Madame, 19 décembre 2011).
Розглянемо детальніше випадки вживання неологізму bio як автономних слів: іменників та прикметників.
В якості іменника основне його значення – біологічні продукти харчування, продукти, що вирощуються у біологічному сільському господарстві. Здебільшого значення має позитивний відтінок, пов’язаний з природними методами ведення
господарства : l’eau sauvée par le bio? (2 JUIN 2011 Libération), ancien éleveur de blanc bleu belge reconverti dans le bio (16
mars 2015); Le bio comme le « fait maison» sont deux alternatives à la cosmétique traditionnelle (Le Monde, 1 décembre 2014) ;
продукт, що виробляється в рамках концепції тривалого розвитку (Une société centenaire qui, après avoir pris le virage du bio,
accueille des salariés en situation de handicap (Le Monde, 4 novembre 2014).
Проте, залежно від контексту, слово може мати різноманітні конотації, наприклад : дороге харчування для багатих (le
bio à la cantine, c’est pour les riches? 30 MAI 2011 Libération) ; модні продукти для претензійних споживачів, хіппі (cultiver
du bio, un truc pour les hippies? 21 JUIN 2011 Libération) ; продукт, що потребує підтримки та популяризації (agir pour le
développement du bio,) ; продукт, котрий використовується щоб відвернути увагу від шкідливих складників (Du bio pour
mieux faire passer le fast-food, Le Figaro 14 septembre 2013) ; продукт, що вимагає значних затрат, не окуповується (Mineuse
du poireau : le bio marche-t-il ? (le Figaro, 8 février 2015) ; Pour certains lycéens en école d’agriculture, le bio est inutile, pour
d’autres il est invendable, en tout cas, il ne séduit pas ces futurs agriculteurs (Libération 12 MAI 2011).
В якості означення вживання лексеми bio є найчисельнішим у засобах масової інформації, в комбінації з найрізноманітнішими словами. Здебільшого це стосується семантичного поля харчових продуктів та харчування (légumes bio, fruits
bio, œufs bio, aliments bio, épicerie bio, marché bio, vin bio, jus de pomme bio, repas bio, cuisine bio, soupe bio, alimentation bio);
сільського господарства (maraîchage bio, vignes bio, élevage bio, agriculteur agrémenté bio, exploitation bio) ; рідше стосовно
одягу, косметики (lingerie bio, beauté bio, coton bio, shopping bio, vernis bio). Зазначимо, що bio не має показника числа
та роду, є незмінюваним (radis roses bio, cadeaux green et bio, eaux florales bio). Коли bio займає проміжне положення між
іменником та прикметником, його застосовують в синтаксичній функції означення, що відіграє роль атрибутивного компоненту у словосполученнях. В даному випадку термін поєднує в собі значення предметності і якості водночас.
Серед конотативних значень, можна зустріти такі : продукт, що погано продавався, протее завдяки рекламі став популяним (Cette démocratisation spectaculaire a permis aux acteurs historiques de sortir de leurs mornes corners bio : Gerblé,
première marque française, assure avoir touché plus d’un million de nouveaux foyers en quatre ans avec ses produits sans gluten.
(Le Monde, 5 octobre 2014); продукт швидкого харчування, котрий виробник намагається зробити кориснішим для споживача (Les Danois y vont même pour la gastronomie, qui va du hot-dog bio – une spécialité locale qu’on déguste avec plein de
garnitures – jusqu’à la haute cuisine danoise, en plein renouveau (Le Monde 14.11.2014). Bio використовується також у словосполученнях з використанням мовної гри, що дозволяє відобразити несподівані асоціативні можливості та експресивізувати висловлення. У реченні «Stella McCartney, bio à porter» (Le Monde, 08.03.201) є натяк на вислів prêt-à-porter, котрий
підказує читачу, що мова йтиме про Стеллу Маккартні як про дизайнера одягу, пошиття якого не шкодить природі. Як
бачимо у наступному реченні є детальніше пояснення, котре уточнює красномовний заголовок : La styliste britannique issue
d’une famille végétarienne revendique une mode «écologiquement correcte» où cuirs et fourrures sont bannis. В такому випадку
також можемо говорити про мовну економію, котра досягається у подібних словосполученнях за допомогою мовної гри.
У підсумку слід зазначити, що формант bio є продуктивним дериваційним елементом у сучасному екологічному дискурсі. Він утворює широкі словотворчі ряди. У таких випадках він найчастіше вживається як препозитивний афіксоїд.
Поряд із цим лексема є повноцінною одиницею, що може вживатися як іменник у функції підмета чи додатка, а також у
якості означення. Тексти екологічного дискурсу засвідчують наймасовіше вживання лексеми саме в ролі окремої одиниці.
Разом із узагальненими значеннями натуральності, нешкідливості, лексема здатна відображати чисельні конотативні відтінки, що говорить про її семантичну та віртуальну перспективу.
З увагою на високу частотність вживання форманта bio у масмедійних текстах, дослідження можна використовувати
для ширшого аналізу екологічного дискурсу, а також в укладенні спецкурсів для вивчення французької мови галузі екології
або галузевого перекладу.
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Дієслівні повтори як стилетвірний компонент у віршових текстах
М. Бажана та І. Драча
У статті розглянуто особливості індивідуальних стилів М. Бажана та І. Драча на основі аналізу поезій. Докладний аналіз текстів дає змогу виявити мовно-виражальні засоби, за допомогою яких поети освоюють дійсність.
Аналізуючи художні тексти, ми акцентуємо увагу на кожному компоненті, який реалізується лише у відношенні
до інших елементів і до структури цілого усього тексту. Визначено функціональне навантаження мовних одиниць
різних рівнів. На особливу увагу заслуговують дієслова з великим експресивним потенціалом. Вони посилюють дієвість висловлення, уможливлюють нове сприйняття, забезпечують емоційний аспект тощо.
Ключові слова: поетика, дієслово, повтор, ідіостиль.
Глагольные повторы как стилеобразующий компонент в поэтических текстах Н.
Бажана й И. Драча
В статье рассмотрены особенности индивидуальных стилей Н. Бажана й И. Драча на основе анализа стихов. Подробный анализ текстов позволяет выявить художественно-выразительные средства, с помощью которых
поэты осваивают действительность.
Анализируя художественные тексты, мы акцентируем внимание на каждом компоненте, который реализуется
только в отношении к другим элементам и к структуре целого всего текста. Определена функциональнаю нагрузка
языковых единиц разных уровней. Особого внимания заслуживают глаголы с большим экспрессивным потенциалом.
Они усиливают действенность высказывания, делают новое восприятие, обеспечивают эмоциональный аспект и
тому подобное.
Ключевые слова: поэтика, глагол, повтор, идиостиль.
Тhe verbal repetitions as a style forming component in the creations of M. Bazhan
and I. Drach
The present article examines peculiarities of individual styles of M. Bazhan and I. Drach on basis of poetry analysis.
Detailed analysis of texts gives an opportunity to determine language-and-expressive means with the help of which poets
master reality.
When analyzing poetic texts, we emphasize every component which is realized only in relation to other elements and to the
structure of the whole text. It was determined functional yield of linguistic units of different levels. Verbs with great expressive
potential deserve special attention. They intensify the efficiency of an expression, make a new perception possible, provide
emotional aspect, etc.. In a poetic text verbal reiterations serve as language-artistic means of individual author’s aesthetic
mastering of reality. They are that semantically significant element which takes part in formation of a text content structure,
the means of intensification, expressive highlighting, expression of intensification of a dynamic sign. It was observed the specifics of verb forms as the ways of expression of expression and verbal reiterations as a style-forming component in two poetic
texts of M. Bazhan and I. Drach – «The Call» and «The Kyivan Sky».
Decoding of poetic texts «The Call» of M. Bazhan and «The Kyivan Sky» of I. Drach confirms that they may be considered as organized integral poetic systems built under own laws. The analysis of verbal reiterations, intensified by others, the
specifics of their use gives an opportunity to trace, as writers, using these or that stylistic means, reach expressive tension and
dynamism, build a compositional story line which in the aggregate determines a writer’s individual style.
Key words: poetics, verb, repetition, idiostyle.

Повне розуміння художнього тексту – досить непростий процес. Об’єктивна інтерпретація його можлива лише з урахуванням як усіх позамовних факторів, так і всіх видів закладеної в ньому інформації – змістово-фактуальної, яка нерідко «лежить на
поверхні» або служить поштовхом до більш широких узагальнень, змістово-концептуальної, яка часто стосується конкретних
фактів, та підтекстової, що передбачає засвоєння всіх тих знань, якими володіє чи на які натякає автор [2, с. 27–29].
Відповідно і лінгвістичний аналіз включає декілька етапів (рівнів). На першому зазвичай досягається загальне уявлення про текст, на другому читач намагається зрозуміти ідейне спрямування твору, а от третій і четвертий рівні передбачають
докладний аналіз тексту, в тому числі й мовно-виражальних засобів у ньому.
Мета статті – з’ясувати особливості індивідуальних стилів М. Бажана та І. Драча, проаналізувати мовно-виражальні
засоби, визначити роль дієслівних повторів як стилетвірного компонента.
Аналізуючи художній текст, слід пам’ятати, що кожен із його компонентів «реалізується лише у відношенні до інших
елементів і до структурного цілого усього тексту» [4, с. 11], а отже, розглядати його з урахуванням виражальних функцій
мовних одиниць різних рівнів.
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До мовних одиниць з великим експресивним потенціалом належать дієслова. Вони посилюють дієвість висловлення,
уможливлюють нове сприйняття, забезпечують емоційний аспект тощо. У поетичному тексті як мовно-художній засіб індивідуально-авторського естетичного освоєння дійсності виступають дієслівні повтори. Вони є тим семантично значущим
елементом, що бере участь у формуванні змістової структури тесту, засобом посилення, експресивного виділення, вираження інтенсифікації динамічної ознаки. Простежимо специфіку дієслівних форм як засобів вираження експресії та дієслівних повторів як стилетвірного компонента у двох віршових текстах М. Бажана й І. Драча – «Клич» і «Київське небо».
Динамічною і напруженою постає картина війни, що розгортається перед читачами в поезії М. Бажана «Клич» [1,
с. 209–210]. Надзвичайно важливу роль тут відіграють дієслівні повтори, що вибудовуються на основі заголовного слова,
яке, за словами А. Мойсієнка, «виступає субстанціональною ознакою цілісної текстової структури (як препозиція)» [5,
с. 28]. На думку вченого, заголовок стає важливою аперцепційною основою при декодуванні поетичних структур. Досвід
заголовного слова сприяє асоціативному рухові в руслі розгортання подієвості [5, с. 31].
Так, уже в наступних двох рядках (Ми чуєм клич – це України клич) автор двічі вживає віддієслівний іменник клич з
актуалізованими семами ‘заклик до чого-небудь’, ‘поклик’, ‘кликання’. Загалом же у вірші 8 разів повторюється це слово
та його лексико-морфологічні варіанти (кличуть, кличні). У тексті воно звучить як заклик до боротьби, до згуртування
проти ворога. Асоціативно-смислове поле заклику підтримують супровідні слова: Україна (України клич), битва (кличем
битви), звуки (кличних звуків), рани (кличуть рани), мати (кличем (…) мати зве), які розвивають тему заголовка і аперцептують контекст всього твору. Важливу роль в актуалізації теми відіграють дієслова з подібним смисловим наповненням,
що репрезентують вдповідний лексико-семантичний повтор. Пор.: тужливий батько... гукає рідних, кличем битви мати
зве дітей і кличуть рани наших міст суворих.
Особливу експресивну напругу, емоційний темпоритм, в якому передано динаміку внутрішніх переживань ліричного
героя, творять рядки з анафоричним прийменником крізь при генітивній метафорі: Крізь рев огню, крізь свист і скрегіт
сталі, / Крізь гуркіт битв, різь гук і вибух січ, / Крізь землетрус, крізь вкриті димом далі.
Такий експресивний (хоч і бездієслівний) комплекс повторюваних одиниць мовби вводить у надзвичайно багату на
дієслівні форми структуру паралелістичного тексту (паралелізм – стилістична фігура, що «полягає в тотожному чи подібному розташуванні мовних елементів у межах віршованої строфи» [301, с. 47]). Пор.: Це тужний батько, ставши край
могили, / Дочки своєї, знятої з петлі, / Гукає рідних, щоб ішли і мстили / За горе української землі. / Це скорботна мати,
звівши чорні руки, / Благословляє воїнів-синів, / Щоб відплатили ворогу за муки, / За сльози українських матерів.
Експресію посилюють також уведений поетом образ скорботної матері, що символізує нескореність народного духу
та набуває узагальнення в кінці строфи (за сльози українських матерів), і прикладка воїнів-синів як назва об’єкта, що підсилює дієслово благословляє.
Потім М. Бажан уводить пряму мову, щоб оживити текст, передати особливості індивідуального мовлення своїх героїв:
Шепоче: «Любий! Більш терпіть – несила. / Прийди, зрятуй, звільни і обійми!».
Експресивна напруга створюється нанизуванням дієслів у другій особі однини наказового способу, які вказують на поступовість дій, певну градацію. Їх об’єктивація в тексті разом з інфінітивом робить виклад більш динамічним. Інфінітив на
-ть (терпіть) разом із прислівником більш та іменником в значенні дієслова несила виступає виразним засобом стилізації.
У випадку з дієсловами в наказовому способі простежуємо ампліфікацію дієслівних форм. Загалом М. Бажан в аналізованій поезії досить часто вдається до цієї стилістичної фігури з метою висвітлення зображуваного явища в усіх його
аспектах. Пор.: ми суворі, владні, войовничі; наш день, наш суд, наш час; в них – гнів, і мста, і світла віра в нас та ін. Проте
найбільше динамізує оповідь ампліфікація саме дієслівних форм, засвідчена синонімічним повтором : Ми йдем, ми ринем,
ми переступаєм / Їх трупи й стяги, грізний наш трофей.
За допомогою прямої мови М. Бажан передає також почуття, внутрішньо-психологічний стан героїв, що поглиблює
експресію твору. Пряма мова є ніби відповіддю на ті запитання, які породжує попередній контекст: Це син до батька руки
простягає, / Це стогне дід, щоб чув його онук: / «Німецький пес нам тіло роздирає, / А очі нам клює фашистський крук».
Тут оповідь увиразнює поєднання різних часових форм дієслова, за допомогою яких відтворюються паралельні дії (син
до батька руки простягає і стогне дід). Форма теперішнього часу дієслова стогне вживається на позначення минулої дії.
Явище персоніфікації засвідчують два останні рядки. Конструкції дієслова з іменником-суб’єктом, поширеним означенням, набувають символічного значення (німецький пес роздирає і клює фашистський крук). Увиразнює текст анафоричний
повтор вказівної частки це.
У вірші автор застосовує стилістичний прийом – зевгму – для логічного й емоційного виділення кожного з компонентів, поєднаних сурядним зв’язком. Як стверджує Д. Суховей, «в основі зевгми лежить навмисна, направлена на певний
стилістичний результат, економія мовних засобів» [6]: Це кличуть рани наших міст суворих, / І чорний попіл погорілих сіл,
/ І вугіль хат, і нив змертвілих порох, / І скровлена земля святих могил.
Емоційної експресивності М. Бажан часто досягає через вдало підібрані епітети, підпорядковані смисловій лінії твору.
Якщо прикметникові епітети реалізують статичну ознаку (міст суворих, чорний попіл), то дієприкметникові – динамічну, причому негативно забарвлену, оскільки передають горе, розпач, безнадію, спустошеність нив змертвілих, скровленої
землі.
Далі автор витримує паузу, що виникає у зв’язку з накопиченням негативних емоцій, наповнених внутрішньо-психологічним драматизмом ліричного героя, а потім із новою силою розгортає паралелістичний текст: Докіль ще буде тьмарити
наш Київ, / Пречисті води славного Дніпра?.. / Докіль загарбник буде править в Львові, / Топтати ряст волинської землі?
/ Докіль в карпатській віковій діброві / Гукатимуть фашистські патрулі? / Докіль трембіти гнівного гуцула / Гримітимуть про зненавиду й мсту...
Питальне слово докіль, винесене на початок речення, забезпечує експресивний ефект. Значною мірою посиленню експресії слугують дієслова, виражені синтетичними й аналітичними формами майбутнього часу недоконаного виду. Використовуючи питальні конструкції, автор загострює увагу реципієнта на проблемі. Завершує паралелізм невласне питальна
конструкція, виражена складнопідрядним реченням: Гримітимуть про зненавиду й мсту, / Щоб вся стара Слов’янщина
почула / Їх кличних звуків грізну красоту?
Указана підрядна частина служить своєрідним обрамленням даної строфи. Вона несе виразну психологічну експресію, налаштовує на позитив. Метонімічний вираз стара Слов’янщина почула аперцептує наскрізну смислову лінію вірша
– клич. Автор використовує прикметник кличних у відношенні до іменника звуків, розвиваючи тим самим головну тему
твору, та завершує речення оксюмороном грізну красоту. Оксюморон є одним із улюблених засобів М. Бажана, за допомогою якого він розкриває всю парадоксальність життя та дійсності, яку описує.
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Розгорнуту картину відповідей на поставлені запитання демонструє подальший контекст: Не довго, ні! Ми чуєм їхні
кличі, / В них – гнів, і мста, і світла віра в нас, / І ми, суворі, владні, войовничі, / Ідем на клич. Наш день. Наш суд. Наш
час. / Ми йдем на клич. Не зойком, не одчаєм, / А кличем битви мати зве дітей! / Ми йдем, ми ринем, ми переступаєм
/ Їх трупи й стяги, грізний наш трофей. / Ми йдем, як сонце.
У тексті реалізуються дистантні повтори – тотожний, виражений дієсловом йдем, і синонімічний, репрезентований
лексемами ринем, переступаєм. Разом вони об’єктивують значення руху, увиразнюють думку. Повтор займенника першої
особи множини ми не перевантажує текст, а навпаки, наголошує на суб’єкті дії. Поєднання займенникового повтору з
дієслівними створює емоційну напругу, локалізує увагу читача. Важливу стилістичну роль тут відіграє ампліфікація іменникових форм.
У вірші перед нами постає широка панорама епохи. При цьому алітерація шиплячих ч, ш створює ефект гулу багатьох
голосів та шуму натовпу. Прості (двоскладні й односкладні) речення разом із складними творять цілісну експресивну єдність, де кожна одиниця інтенсифікує іншу.
Не менш ефектно змальовує автор події після війни, об’єктивуючи їх у формах теперішнього майбутнього часу та минулого, також вжитого у значеннєвій сфері майбутнього: І степи світають. / Ясна зоря над полем битв стає; / На рідні
земля сіячі вертають, / Щоб сіяти святе зерно своє, / Щоб знов заграло українське поле / Врожаєм щастя, зродженим
навік, / Щоб знов засяло сонце світлочоле / На вольних водах українських рік, / Щоб знов братів з Москви, з Кури, зі Сходу
/ В день свята Київ радо зустрічав...
Все це підсилює емоційність поезії, створює відповідну інтонаційність, ритм.
Отже, проаналізований поетичний текст М. Бажана засвідчує, що дієслово в силу своєї граматичної природи є важливим стилістичним засобом, за допомогою якого досягається динаміка оповіді, посилюється експресивність висловлення.
Подібну тематику розгортає І. Драч у вірші «Київське небо», конкретизуючи її через підзаголовок «Спомин війни»
[97]. Уже в першому рядку займенник я, уточнений прикладкою хлопчик-семиліток, фокусує увагу на постаті оповідача,
який поринає у спогади дитинства: Я, хлопчик-семиліток, вийшов з хати…
Далі поет інтенсифікує оповідь. Нагромаджуючи дієслівні метафори (ампліфікація контекстуальних синонімів), він
створює акустично-зорову картину, що задає тон всій композиційно-сюжетній лінії твору: Двигтіла ніч, і страхом волохатим, / Кректала, рвалась, репалась земля. / І небо там, на півночі, двигтіло, / І цвяхи зір все цвякувало в тіло. / Тут
чорне було небо, як рілля... Динаміку вірша тут творять дистантний повтор дієслова двигтіти («Трястися під впливом дії
сили; тремтіти, дриготіти, хитатися, труситися» [228, с. 713]), що відбиває напругу внутрішнього стану ліричного героя
(двигтіла – двигтіло), і синонімічний контекстуальний повтор, виражений дієсловами кректала, рвалась, репалась, які
передають динамічну ознаку одного і того ж суб’єкта – земля.
Особливу емоційну напругу демонструють три наступні рядки, в яких об’єктивуються анафоричний повтор сполучника і, лексико-морфологічний повтор цвяхи – цвяхувало (останній компонент є неологізмом) та дистантний іменниковий
повтор, виражений словом небо. Зауважимо, що І. Драч 8 разів повторює слово небо в цій поезії. Аби передати горе, страждання, принесені війною, він вдається до символіки чорного кольору, що накладає відбиток на емоційно-психологічне
сприйняття твору. Адже чорний колір традиційно є символом трагічного, горя, злих сил. Нагромадження лексем на позначення чорного кольору засвідчує лексико-морфологічний повтор чорнота – чорніла – чорнюща в таких рядках: А наді
мною чорнота чорніла, / Падучим круком висла, ошаліла, / З зірок чорнюща капала роса.
Загалом для аналізованої поезії характерні й інші лексико-морфологічні повтори зі значенням кольору. Семантику
червоного кольору, що значною мірою контрастує з чорним, виражає повтор багряним – кров’янило – червоний: А там
вставало прапором багряним, / Не гоїло, а кров’янило рани, / Червоний клекіт краяв небеса.
Ампліфікація дієслів вогневіло, дихало, нахиляло сприяє висвітленню подій, відтворенню тривожної, напруженої атмосфери. Цій же меті підпорядковані й такі мовностилістичні засоби, як індивідуально-авторський неологізм вогневіло,
антропометафори небо (…) дихало, (…) знамено нахиляло, символ матері як берегині життя. Образний символ маминого
крила надає поезії особливої ліричності.
Домінування червоного кольору засвідчують лексеми огняну, вогневіє.
Динаміку тексту, як і його емоційність, у наступних рядках посилюють анафоричний повтор немов вона тримала,
контекстуальні синоніми градаційного типу: вогненне, червоне, багряне, вогнеквітне (знамено), метафоричні дієслівного
вираження конструкції налите мстою, гнівом розігріте: Немов вона тримала те вогненне, / Щоб чорне здихалось, не
дихало на мене, / Немов вона тримала знамено / Червоне те, багряне, вогнеквітне, / Налите мстою, гнівом розігріте,
/ І в неї не хилилося воно. Важливу роль тут відіграє також лексико-дієслівний антонімічний повтор здихалось – не дихало,
який увиразнює та підкреслює протиставлення.
У цій поезії І. Драч із метою введення в текст ретроспекції вдається і до такого стилістичного прийому, як перехід з
однієї часової площини в іншу: А потім зачинились хатні двері, / Слова лилися древні, сизопері. / Про те, як споконвіку
б’ється світ. / – Георгій-змієборець тне дракона… – / На мене дивно дихала ікона, / І кожне слово мало сотні літ.
Особливе експресивне навантаження при цьому несе останній рядок, репрезентований окличними реченнями. У ньому емоційність досягається також уживанням описової форми наказового способу хай стоїть.
В останній строфі І. Драч знову повертається до відтворення самого процесу війни, з якого починалися спогади ліричного героя, у такий спосіб тематично обрамлюючи поезію: Земля гула. Дрижала наша хата. / І свастика над нею волохата / Ще упирем хилилась у вікно… / Та спис вогненний бив лиху потвору, / Та небо підіймало крила вгору, / І билось, як
вогненне знамено…
Цій же меті слугують і різні повтори: сполучниковий та – та, що виражає протиставлення змісту наступних рядків
попереднім і тим самим аперцептує якісно новий зміст – рему; прикметниковий вогненний – вогненне, який замикає композиційно-сюжетну лінію вірша, засвідчуючи перемогу життя над смертю; дієслівний бив – билось, що інтенсифікує дію.
Таким чином, аналіз поезій М. Бажана «Клич» та І. Драча «Київське небо», об’єднаних близькою тематикою, дає змогу
виявити спільне та відмінне в ідіостилях обох письменників. Зокрема, в описі тих самих історичних подій, змалюванні образів, об’єктивації наскрізних символів, вживанні різних мовностилістичних засобів, передусім естетично навантажених
дієслівних форм та виражених за допомогою них повторів.
На основі проаналізованих текстів можна зробити висновок, що в поезії М. Бажана «Клич» домінує повтор із дієсловом руху ішли, який формує внутрішню динаміку розгортання сюжету. Натомість динамізм поезії І. Драча «Київське небо»
забезпечує насамперед дієслівний повтор із словом битися, вжитим у різних особових формах, підсилений повтором
іменника битва.
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М. Бажан на перший план виводить чорний колір, який аперцептує сумну трагічну воєнну дійсність. У другій частині
твору на противагу йому з’являються світлі барви (ясна зоря, сонце світлочоле). Тоді як І. Драч реалізує опозицію чорного
та червоного кольорів, віддаючи перевагу останньому. Семантику червоного кольору втілюють такі контекстуальні лексичні та лексико-морфологічні повтори, як: вогневіло – вогневіли, огняна – вогненне – багряне – вогнеквіте.
Отже, декодування віршових текстів «Клич» М. Бажана та «Київське небо» І. Драча засвідчує, що їх можна розглядати як організовані цілісні поетичні системи, побудовані за власними законами. Аналіз дієслівних повторів, підсилених
іншими, специфіки їх уживання дав змогу простежити, як письменники, використовуючи ті чи інші стилістичні засоби,
досягають експресивної напруги та динамізму, будують композиційно-сюжетну лінію, що в сукупності визначає ідіостиль
письменника.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ІМЕННИКІВ
НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗЛА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті проведено аналіз особливостей лексико-семантичної групи іменників на позначення зла в сучасній
англійській мові. Виділено їхні суттєві кількісні та якісні характеристики за методикою формалізованого аналізу
лексичної семантики.
Ключові слова: лексико-семантична група, формалізований аналіз, кількісні та якісні характеристики, лексична
семантика.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЗЛО В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье проведëн анализ особенностей лексико-семантической группы имëн существительных, обозначающих
зло в современном английском языке. Выделены их существенные количественные и качественные характеристики
по методике формализированного анализа лексической семантики.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, формализированный анализ, количественные и качественные
характеристики, лексическая семантика.
PECULIARITIES OF THE LEXICO-SEMANTIC GROUP OF NOUNS DENOTING EVIL IN MODERN ENGLISH
The article deals with the study of the lexico-semantic group of nouns denoting evil and its peculiarities in modern English. Their essential quantitative and qualitative characteristics have been singled out on the basis of the formalized analysis
of lexical semantics.
The lexico-semantic group of nouns denoting evil in modern English is of complex and multicomponential structure.
The order and organization of nouns in the lexical stock under study is hierarchical. The latter is divided into the following
groups: lexical units with the highest, middle, low degrees of polysemy and monosemantic words. The biggest part of the lexis
denoting evil in English is characterized by the words with the low degree of polysemy. The semantics of these units contains
the information on what confronts moral and social norms and laws, human emotions of people overcome by mischief and distress, external factors that influence the realization of evil, religious and mythological notions concerning the essence of evil.
The analysis made has shown that the lexical units denoting evil occupy an important place within the lexical system of
the English language. They represent moral, subjective psychological, religious and philosophical together with pragmatic
characteristics, which find their reflection in the consciousness of English language bearers.
Key words: lexico-semantic group, formalized analysis, quantitative and qualitative characteristics, lexical semantics.

Усі слова в мові взаємопов’язані і виступають складовими її номінативної системи, котра представлена ієрархією взаємопідпорядкованих компонентів. Установлення системних відношень у межах лексичної системи залишається важливим
завданням сучасних лінгвістичних досліджень. Зіставлення слів у межах одного лексичного об’єднання привертає чималу
увагу лексикологів та семасіологів, оскільки сприяє повнішому й адекватному тлумаченню семантики окремих лексичних
одиниць. Необхідним попереднім етапом для вивчення лексичного складу мови, а також особливостей його системної
організації і закономірностей, за якими він функціонує в мовній системі, є дослідження різних лексико-семантичних парадигм – синонімічних рядів, лексико-семантичних груп (далі ЛСГ), семантичних полів тощо.
Метою статті є виявлення лексико-семантичних особливостей ЛСГ «evil»(зло) в сучасній англійській мові.
Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань:
 виділити лексичні одиниці на позначення зла;
 розкрити їхні семантичні особливості;
 описати специфіку прояву зла в сучасній англійській мові.
Перші спроби визначення ЛСГ простежуються в 50-ті роки ХХ століття в працях О. М. Трубачова, П. Я. Черних,
Г. А. Уфімцевої та ін. Особливий інтерес лінгвістів зосереджено на питанні відмежування ЛСГ від тематичних груп і рядів
(Ф. П. Філін, М. Ф. Алефіренко, Г. А. Уфімцева).
Так, Г. А. Уфімцева вводить визначення ЛСГ як головного виду лексико-семантичних підсистем або систем [6, с. 44].
При визначенні лексико-семантичної групи вона бере до уваги положення про те, що слова будь-якої мови, перебуваючи
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між собою у різних смислових зв’язках і лексико-граматичних відношеннях, утворюють цілісну систему. При цьому слово
як основна одиниця мови володіє самостійним лексичним значенням і зв’язок окремого значення слова з семантичною
системою мови здійснюється за допомогою внутрішньо поєднаних різноманітних предметно-смислових і експресивносинонімічних словесних груп [5, с. 132].
Природа та характер ЛСГ розкриваються саме в її парадигматичній організації. Традиційно до складу ЛСГ входять
слова однієї частини мови, які відзначаються спільністю однієї з дескриптивних ознак їхнього значення (найчастіше видо-родової) і можуть протиставлятися за іншими ознаками. Як зазначає Е. В. Кузнєцова, парадигматичні відношення між
словами на лексико-семантичному рівні проявляються перш за все в тому, що «кожна одиниця однієї ЛСГ за тими диференційними ознаками, які є типовими для неї, співвідноситься з іншими одиницями, і таким чином входить у більш часткові семантичні об’єднання (підгрупи, підпарадигми)» [2, с. 83].
Серед характерних ознак ЛСГ Б. А. Серебренніков виділяє наступні:
 постійний семантичний контекст, специфічний для кожного значення;
 визначені моделі поєднуваності;
 зв’язки між словами в мікросистемах. Окремі ланки мікросистеми в семантичному плані можуть дотикатися до
окремих ланок інших мікросистем;
 в складі ЛСГ може бути виділено центральне слово як таке, що має найбільшу кількість значень [4, с. 281].
Ф. П. Філін користується терміном «лексико-семантична група» для позначення словесних семантичних полів. Під ЛСГ
учений має на увазі «лексичні об’єднання слів з однорідними, співставними значеннями», які являють собою«специфічні
явища мови, що обумовлені ходом її історичного розвитку»[8, с. 537–538]. До них він відносить синоніми, антоніми, родо-видові відношення, тематичні класи і ряди. Ф. П. Філін розглядає поняття «тематична» і «лексико-семантична» групи, але чіткого розмежування між ними не подає. Він стверджує, що в тематичних групах все залежить від того, які ознаки об’єднують
слова в класифікацію. Аналізуючи особливості вживання тематичних і лексико-семантичних груп у мові, Ф. П. Філін виділяє
спільне й відмінне в них: спільне – те, що слова, які входять до складу цих груп, відображають пізнання об’єктивної дійсності, відмінне – ЛСГ слів є продуктом законів і закономірностей розвитку лексичної семантики мови, тоді як склад тематичних
груп слів залежить тільки від рівня знань того чи іншого народу, від уміння класифікувати явища дійсності.
В основі класифікації Ф. П. Філіна лежать відношення між словами, що поєднані в групи. ЛСГ слів являють собою
внутрішнє специфічне явище, зумовлене історичним розвитком мови, їхні компоненти не підлягають класифікації без
руйнування існуючих між ними відношень. Синонімічні та антонімічні відношення – важливі типи семантичних зв’язків
слів у ЛСГ. До тематичних груп відносять групи слів, які об’єднано однією і тією ж типовою ситуацією, темою, для них
не є обов’язковою наявність спільної семи. ЛСГ та тематичні групи можуть пересікатися або повністю збігатися. Критерії
виділення тематичних груп лежать поза мовою і пов’язані з класифікацією самих реалій дійсності.
Цікавою є точка зору Алефіренко М. Ф. щодо розмежування ЛСГ та тематичних груп. Лексико-семантична група може
бути частиною тематичної групи,яка є сукупністю ЛСГ, що пов’язані спільною тематикою. Тематична група ґрунтується
на лексико-семантичних зв’язках і на класифікації самих предметів та явищ [1, с. 41], а ЛСГ є продуктом законів та закономірностей розвитку лексичної семантики мови. ЛСГ – це структурно організоване об’єднання слів однієї частини мови
на базі єдиного достатньо спільного семантичного компоненту, який міститься у значеннях цих слів [1, с. 87]. У тематичній
групі слова об’єднуються на основі логічних та понятійних зв’язків, а в лексико-семантичній – смислових, які встановлюють відношення синонімії, антонімії тощо.
У роботі вважаємо, що ЛСГ – це лексичне об’єднання, де слова групуються на основі інтегральної семи, а набір диференційних сем є специфічним для кожної ЛСГ.
Для вибору матеріалу та проведення дослідження семантичних особливостей лексико-семантичної групи зло в сучасній англійській мові використовуємо методику формалізованого аналізу лексичної семантики й формальний, суто мовний
критерій – віднесеність слів, які аналізуються, до однієї частини мови – іменника, запропоновану професором М. П. Фабіан при дослідженні етикетної лексики в українській, англійській та угорській мовах [7, с. 19]. Семантичні відношення
між словами представляємо у вигляді матриці, яку розглядаємо як метамову для опису досліджуваних об’єктів аналізу. Ця
модель фіксує семантичні зв’язки між лексичними одиницями на позначення зла у вигляді стовпчиків та рядків однакової
довжини, де знаком (♦) представлено співвідношення слів та їхніх значень. У ній однаково важливими є як заповнені, так
і незаповнені ділянки.
Матеріалом дослідження слугували лексичні одиниці (іменники), які містять експліцитні та імпліцитні вказівки на
форми, основні характеристики і прояви зла, зібрані шляхом суцільного аналізу Великого Оксфордського словника в 12-ти
томах. Таким чином, нами відібрано 763 лексичні одиниці, які містять 1173 семи у формулах своїх тлумачень. За кількісним критерієм досліджувана лексика ділиться на п’ять груп: від слів з найвищим ступенем полісемії до моносемічних.
До першої відносимо слова з найвищим ступенем полісемії – 61 лексична одиниця (8 % мовного матеріалу), у формулах тлумачення яких виділяємо найбільшу кількість сем (42-20). Маніфестуючи домінуючу семантику, вони є втіленням
максимальної концентрації ознак форм та засобів прояву зла. Останнє носії англійської мови визначають як те, що протилежне добру, а саме щось погане, лихе (trouble, villainy, wrong, mischief), лиху пригоду, нещасний випадок, трагічну подію
(turn, countenance, adventure, fortune, venture, lot), шкоду, смерть, загибель, крах (loss, death, ruin, spoil), провину, порушення закону, злочин (fault, error, offence, corruption, breach, trick). До досліджуваної групи належать іменники, які пов’язані
з емоційною сферою людини: rage, passion, interest, pride, grief, resentment, outrage, shame, strain, confusion, apprehension,
stress, pity. Слова spirit, ghost, Devil описують символічність зла, а саме об’єктивування релігійних уявлень у вигляді нерозгорнутих знаків, символів, образів.
До другої групи (203 слова) відносимо слова із середнім ступенем полісемії, куди входять іменники із кількістю сем
19-11 – (26,6 %). Семантика переважної більшості лексем цієї групи розкриває негативні моральні якості (foulness, lowness,
meanness, vanity, nastiness, wantonness, insolence, roughness, fierceness, unkindness, cruelty, evilness, bestiality, vileness), оцінку почуттів, які передають безпосереднє відношення людини до об’єктивної дійсності (reproach, reproof, envy, sorrow,
ruth, shock, pain, alarm, fear, jealousy, wrath, fury, displeasure, suffering, guilt, horror, abomination, sufferance, awe, contention,
disgust, torment, remorse, discomfort, distress, sadness, anger, embarrassment, burden). Поряд із лексичними одиницями, що
передають семантику внутрішнього світу людини, у досліджуваній групі знаходимо й слова, які вказують на її фізичний
стан (disease, injury, illness, wound, choler). Зло виникає в результаті збігу обставин або наперед визначеної долі (accident,
contingency, case, destiny, fate, doom, chance, event, luck, casualty, fatality, hap, tragedy), які не завжди відповідають особистим очікуванням чи уявленням людини.
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Слова досліджуваної групи передають повсякденне життя і діяльність індивіда, суспільні дії, вчинки, ставлення до інших людей (need, scarcity, necessity, poverty, inconvenience, success, stain, fame, censure, failure, slander, strife, feat, fraud, fight,
cheat, abuse, violence, torture, war, battle, discord, tyranny, attack, terror, persecution, plunder, iniquity, depravation, disorder,
malice, trial, scrape, danger, vice, woe, wile, mess, opposition, objection, difficulty, hardship, perplexity, penalty, prejudice). Іменники hell, doom, providence, curse передають поняття, які стосуються сфери духовних цінностей людини, а лексеми snake,
desert, hole метафорично представляють зло через образи тварин та об’єктів навколишнього світу.
Третю групу складають 275 іменників (36 %) із низьким ступенем полісемії (10-6 сем). Досліджувані слова позначають: а) події, які мають суспільний характер (disturbance, destruction, dispute, terrorism, provocation, combat, assault,
punishment, revolt, rebellion, vengeance, slavery, revenge, debate, problem, drawback); б) щось ганебне у діях і мотивах людей
та явищах соціальної дійсності (rape, robbery, forfeiture, feud, bribery, murder, misdemeanour, trespass, prostitution, treason,
lie, bribe, blasphemy, wrong-doing, delinquency, abortion, treachery, misconduct, crime, perjury, theft, deception, indecorum,
immorality, transgression); в) емоції та почуття (worry, insult, dishonour, dread, discontent, repugnance, despair, aversion,
scare, disappointment, martyrdom, antipathy, agony, regret, revulsion, hatred, dread, scorn, contempt, fright, irritation, repulsion,
anxiety); г) все те, що перешкоджає добру, заваду людині творити добро (evil, misery, plight, wickedness, vexation, affliction,
infliction, ill will, sickness, malady, contumely, jeopardy, hurt, hazard, risk, damage, harm, impediment, obstacle); д) особу та
негативні риси її характеру (fiend, enemy, foe, barbarity, weakness, badness, frailty, intolerance, vainglory, rudeness, baseness,
savagery, impudence, greediness); е) непередбачувані ситуації та події (incident, catastrophe, mischance, disaster) і є) релігійно-філософські поняття (monster, sin, darkness, demon, omen).
Четверта група нараховує 205 іменників (26,9 %) із низьким ступенем полісемії, у формулах тлумачень яких виділяємо
5-2 семи. Семантика досліджуваних лексичних одиниць розкриває антропоцентричний характер зла, оскільки передає
особу, яка нехтує особистою відповідальністю за поведінку своїх вчинків та мотивів (sinner), дії, що суперечать нормам,
прийнятим у суспільстві (misdoing, trickery, adultery, burglary, suicide, misdeed, betrayal, manslaughter, assassination, killing,
hoax, conflict, collision, misanthropy), поведінку у відносинах з людьми (cruelness, egotism, ferocity, abominableness, loathing,
mistrust, hostility, aggression), емоційну сферу особи (hate, panic, frustration, anguish), щось погане, лихе, яке трапляється у
житті (detriment, malevolence, calumny, mishap, misfortune, accidence, humiliation, abasement). Слова cancer, guile, bug, Satan,
irreligion, doomsday, hoodoo, atheism, goblin передають релігійні та міфологічні уявлення про сутність зла та духовність,
які пов’язані передовсім зі спрямованістю думок, слів і дій людини.
П’ята група представлена 19 моносемічними одиницями (2,5 %), які характеризують зло як втілення сатани, диявола
(Nick), особи, що здійснює підлі та ганебні вчинки (evil-doer, badmash), низької, огидної людини (vile), неуспішне закінчення чого-небудь (non-success), поганий вплив на когось (mal-influence), здійснення протизаконних дій (damagement,
evil-doing, arson, bribing, pettifoggery, mal-government, mismanagement, defaulting), біль (ache), хворобу (scrofula), шкоду
(harmfulness), гнів, лють, жорстокість (savageness, ire), неправильне судження (misjudgement), невіру (misfaith), людиноїдство (cannibalism).
Таким чином, ЛСГ зло в сучасній англійській мові – це структурно складне та багатокомпонентне утворення. Найчисельнішими в досліджуваній ЛСГ є групи слів із низьким ступенем полісемії (62,9 %), які містять указівки на те, що протилежне моральним та суспільним законам; зневагу до загальнолюдських цінностей; емоції, які переповнюють людину, що
зазнала лиха, біди; сприяння зовнішніх факторів для реалізації зла.
Проведений лексико-семантичний аналіз слів на позначення зла в сучасній англійській мові показав, що зло включає
в себе моральні, суб’єктивно-психологічні, релігійно-філософські та прагматичні характеристики, які знаходять своє відображення у свідомості носіїв англійської мови. Моральна складова цього поняття визначає його місце в сучасній ціннісній картині світу, де воно виступає загальнолюдською антиціллю, яка в сучасну епоху активізується у зв’язку зі зміною
культурно-національних, релігійних та політичних чинників. Суб’єктивно-психологічна характеристика зла виражається
в оцінці почуттів і ставленні людини до того, що є злом. Виступаючи безпосереднім відображенням діяльності суб’єкта,
воно формується не тільки під впливом процесів узагальнення інформації про сприйняття дійсності, але і внаслідок чуттєвого досвіду. Релігійно-філософські та прагматичні характеристики на позначення зла розкриваються через відхилення
від загальних моральних норм, егоцентризм, ганебне у вчинках людей, їхній поведінці, відхилення від Божественного
веління, «соціальне зло», злодіяння, шкоду, паскудство, усілякі пакості, небажання допомагати іншим тощо.
Перспективи подальшого дослідження полягають у детальнішому лексико-семантичному аналізі дотичних до лексем
на позначення зла слів у сучасній англійській мові.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ
У даній статті розглянуто лексико-семантичні засоби вираження темпоральності у латинській мові (на матеріалі творів Плавта, Цезаря та Петронія). Подано їх класифікацію за частиномовною приналежністю. Виділено
лексико-семантичні групи у кожній номінації, беручи до уваги їх парадигматичні та синтагматичні зв’язки. Схарактеризовано їх структуру на основі їх поширеності.
Ключові слова: темпоральність, номінація часу, лексико-семантична група, частотність, ядро, периферія.
ЛЕКСИКО СЕМАНТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
В этой статье рассматриваются лексико-семантические средства выражения темпоральности в латинском
языке (на материале произведений Плавта, Цезаря и Петрония). Представлено их классификацию за частями речи.
Осуществлено членение на лексико-семантические группы в каждой категории, принимая во внимание их парадигматические и синтагматические связи. Подается характеристика каждой группы, основываясь на их распространенности.
Ключевые слова: темпоральность, номинация времени, лексико-семантическая группа, частотность, ядро, периферия.
LEXICO-SEMANTIC MEANS OF EXPRESSING TEMPORALITY IN LATIN LANGUAGE
The present article deals with lexico-semantic means of expressing temporality in Latin language (based on Plautus, Caesar and Petron’s works). Gives their classification by parts of speech. Each category is divided into lexico-semantic groups,
taking into account their paradigmatic and sintagmatic links. The time nomination of nouns consists of such lexico-semantic
groups as: the names of exact and inaccurate time segments, the parts of day and night, the seasons, the dates, the names of
long time periods, the names of people by age and words that denote age period. Also the words that don’t have their own time
values formed a separate group. LSGs of time adjectives include words that denote permanent, past, future, next, continuous
action or indicate the time of the year, the age, the part of the day, the exact duration of action. Also LSGs, which are presented
adjectives that got their time value in contextual ways, ordinal numbers and pronoun adjectives are considered. Such groups
of adverbs are characterized: adverbs of the localization (presented denied and undefined adverbs, adverbs, which indicate
the order of actions), the limitation of action (that limit the action according to its beginning, end, duration or indicate unlimited prolongation of action) and frequency adverbs. The structure of each group describes. The core and the periphery are
determined based on the frequency.
Key words: temporality, time nomination, lexico-semantic group, paradigmatic and sintagmatic links, frequency, core,
periphery.

Світ як об’єктивна реальність існує в часі. Філософське поняття часу ґрунтується на життєвому досвіді людини, і з ним
пов’язане пізнання людиною навколишньої дійсності.
Функціонування мови також пов’язано з темпоральними уявленнями про світ. «Будучи векторною категорією, темпоральність відбиває специфіку тимчасового дейксису, що позначає момент мовлення, так і інші можливі точки відліку» [10,
с. 10]. Є. В. Терехова вказує: «Модель темпоральності можна представити як спроектовану на мовну площину спіраль, що
охоплює всі рівні мови» [12, с. 7].
У мові існує чимало різноманітних засобів, які слугують для відображення часових значень, і які згідно М.В. Всеволодовою і В.В. Морковкіним поділяються на граматичні та лексичні. До граматичних засобів вони відносять: на морфологічному рівні – категорію дієслівного часу; на синтаксичному рівні – категорію часу речення, категорію дієслівного виду;
на лексико-синтаксичному рівні – іменні темпоральні групи (термін М.В. Всеволодової), які складають категорію іменної
темпоральності.
Темпоральність на матеріалі сучасних мов досліджували О. В. Бондарко, Ю. М. Караулов, А. П. Клименко, М . В. Всеволодова,
В. В. Морковкін, О. В. Тарасова, К. С. Яковлєва, І. В. Волянська, Л. В. Гарська, Н. Л. Жабицька, В. С. Брюс, Дж. Якобсон,
Дж. Кліффорд, на матеріалі латинської мови – М. Г.Сенів, Т. О. Черниш, М. М. Покровський та інші.
У більшості сучасних робіт з лексичної семантики ставиться питання про розбиття лексичних масивів залежно від їх
частиномовної приналежності(номінації часу, виражені іменниками, прикметниками, прислівниками та дієсловами), але
жодна з них не пояснює необхідності цього поділу. Роблячи лексичні групи більш доступними для огляду, більш однорідними, класифікація за частиномовною приналежністю сприяє виробленню підходів до класифікації за власне семантичними критеріями. Окрім того, класифікація лексики за частиномовною приналежністю дає змогу стратифікувати всю часову
лексику відповідно до її цінності для лексико-семантичної системи.
Такий підхід до вивчення часової лексики на матеріалі латинської мови є цілком прийнятним. Вивчення кожної номінації часу, вираженої певною частиною мови дасть змогу глибше вивчити її роль у функціонально- семантичному полі
темпоральності.
Актуальність дослідження лексико-семантичних засобів вираження темпоральності зумовлене недостатньою увагою
до комплексного вивчення латинської часової лексики.
Мета роботи полягає у класифікації часових лексичних одиниць за частиномовною приналежністю та їх поділ за певними лексико-семантичними групами.
Об’єктом дослідження стали латинські лексико-семантичні засоби з часовою ознакою, а предметом – класифікація та
поділ темпоральної лексики на лексико-семантичні групи.
Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення низки конкретних завдань: 1) виявити місце досліджуваних лексем на позначення часу у функціонально-семантичному полі темпоральності; 2) згрупувати їх за тематичними
групами; 3) встановити частотність досліджуваних засобів вираження темпоральності у латинській мові.
При класифікації латинської темпоральної лексики було виділено іменну, прикметникову та прислівникову номінації
часу та зроблено поділ на лексико-семантичні групи, беручи до уваги їх парадигматичні та синтагматичні зв’язки. Кожне
значення слова характеризується особливими парадигматичними відносинами, точно так само, як і особливостями сполучуваності з іншими словами, що і знаходить своє відображення в семантичній структурі даного слова [13].
Описуючи іменні групи з часовим значенням, ми виходили з того, що клас іменників – це семантично однорідна група
слів всередині певної частини мови, яка бере участь у вираженні даної лексико-граматичної, синтаксичної категорії і ха© Н. З. Панчишин, 2015
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рактеризується здатністю вживатися або не вживатися в певних словоформах за певних умов, вступати або не вступати у
сполучення з певними класами слів інших частин мови [6, с. 27–34].
На підставі детального аналізу творів Плавта, Гая Юлія Цезаря та Петронія, беручи за основу класифікацію М.Г.Сеніва
[11, c. 57–59], можна зробити висновок, що для них характерні такі ЛСГ іменників на позначення часу: 1)назви точних
часових відрізків: hora-«година»; mensis- «місяць»; annus- «рік», saeculum-«століття», biennium-«дволіття»; biduum«дводенний (проміжок)»: Hanc adfore biduo. (Caes. BG.5,27,8) – «Через два дні до неї прибудуть»; triennium-«триліття»,
triduum-«триденний(проміжок)»; 2) назви неточних часових відрізків: tempus-«час, пора, строк, термін»; aetas-«життя, вік»;
spatium-«проміжок часу, період, час, строк, термін»; momentum- «проміжок, момент»: …ac momento temporis in montem
sudantes conscendimus…(Petr.Sat.116) – « …в одну мить спітнілі піднялись на гору…»; 3) назви частин доби: mane-ранок,
dies-«день»; vesper-«вечір»; nox-«ніч»:…pugnast a mane ad vesperum… (Pl.Amph. 253) – «…битва триває з ранку до вечора…»; 4) назви частин дня: meridies-«полудень»; diluculum, oriens, ortus –«схід (сонця)», lux- «світло, день», gallicinium«крик півня, світанок», tenebrae, obscuritas-«темрява, сутінки», occassus-«захід»: Primulo dilucolo abiisti ad legiones (Pl.
Amph.737) – «З першим світанком ти повернувся до війська»; 5)назви пір року : hiems-«зима», ver-«весна»: Concilio Galliae
primo vere indicto…(Caes.BG.6,3,4) – «Назначивши зібрання в Галії ранньою весною»; aestas-літо, autumnus-осінь; 6) назви
на позначення дат: Idus-«Іди», Kalendae-«Календи» та consul-«консул» (M.Messala, M.Pisone coss.(consulibus) – в рік консульства Марка Мессали та Марка Пізона(мається на увазі 61 р.до н.е.)); 7)назви часових періодів щодо даного моменту:
crastinum- «завтрашній день», futurum-«майбутнє»:…iam parata erat in crastinum turba…(Petr.Sat.18) – «…вже на завтра була
приготовлена юрба…»; 8) назви осіб за віком : parvulus, infans –«дитя», puer – «хлопець», virgo-«дівчина»: Tu usque a puero
servitutem servivisti in Alide (Pl.Capt.544) – «Ти ж з дитинства служив рабом в Еліді»; 9)слова, що позначають віковий період: adulescentia-«юність»,senectus- «старість»:…in senectute confiteri non vult(Petr.Sat.4) – «…не хоче зізнатися на старість».
Серед темпорально маркованих виділяються ЛСГ із невласне часовою семантикою: praesentia-«присутність», vita«життя», aestus-«спека», pax-«мир», cena-«обід», convivium-«званий обід», prandium-«сніданок», luna-«місяць», initium,
principium-«початок», pars-«частина», vigilia-«варта», bellum- «війна», proelium, contentio – «битва», concursus – «сутичка», agmen-«похід, марш», labor-«робота», consilium, conventus-«збори», засідання, feriae-«вихідні дні», Saturnalia- «Сатурналії», Dionisia- «Діонісійські свята», hiberna-«зимова стоянка»,bruma-«зимове сонцестояння»: Dies continuos XXX sub
bruma esse noctem. (Caes. BG.5,13,3-4) – «Під час зимового сонцестояння ніч триває 30 днів».
Характеризуючи прикметники, ми керувались тим, що це частина мови, яка змінюється за родами, числами і відмінками, в реченні виступає в ролі означення або іменної частини складеного присудка, а також відповідає на питання який?,
яка?, яке?, чий?, чия?, чиє? і його кваліфікатором є здатність передавати безпосередню ознаку [1, с.84].
Ознаками можуть бути: колір, смак, матеріал, розмір, відношення до місця, простору,в нашому випадку часу. Ці ознаки
формують відповідні лексико-семантичні групи слів, які становлять семантичну основу прикметника як частини мови [7,
с. 97].
1) ЛСГ прикметників зі вказівкою на постійну тривалість дії: perpetuus, adsiduus, sempеternus − «постійний»:
…advorsa plura sint sempeterna. (Pl.Merc.336) – « Постійні численні неприємності»; 2) на минулість дії: praeteritus
–«минулий»;рroximus – «найближчий, останній, минулий»; superior – «минулий, попередній»; prior – «минулий»; hesternus
– «вчорашній; pristinus – «минулий, вчорашній»; annotinus – «минулорічний»; vetus – «минулий, давній»; antiquus – «давній, минулий»: Proxima nocte cum idem liceret, mutavi optionem …(Petr.Sat.86) – « Наступної ночі, коли можна було, я змінив
прохання…»; 3) на майбутність, наступність дії: reliquus – «майбутній, наступний, інший»; perendinus – «післязавтрашній»: …rependino die cum proximis hibernis coniuncti…(Caes.BG. 5,30,3) – «…післязавтра вони з’єднаються з найближчими
зимовими таборами...»; propinquus – «близький, наближаючий»; posterus – «наступний»; сrastinus – «завтрашній»; 4) на
момент описуваної дії: hodiernus – «сьогоднішній»; praesens – «теперішній»: si eiuras hodiernam bilem, una cenabimus.(Petr.
Sat.90) – «Якщо ти відмовишся від сьогоднішнього поганого настрою, то ми пообідаємо разом»; 5) на пори року: aestivus
–«літній», brumalis, hibernus – «зимовий» : Caesar militibus pro tanto labore ac patientia, qui brumalibus diebus itineribus
difficillimis, pollicetur ducenos sestertios.(Caes.B.G.8,4,1) – « Цезар пообіцяв воїнам 200 цестерціів за працю і терпіння, які
вони терпіли під час найважчих переходів у зимoві дні»; 6) на вік: puerilis – «дитячий» ; parvulus, paussillus – «маленький»;
virilis, grandis – «зрілий, дорослий», medius – «середній»; senectus – «старий»; maior – «старший»: Quia senecta in aetate a
me mendicas malum. (Pl.Amph.1032) – « На старість побої став собі випрошувати у мене»; 7) на частину доби: meridianus –
«післяобідній», nocturnus – «нічний», diurnus –«денний»: Huc Caesar magnis nocturnis diurnisque itineribus contendit… (Caes.
BG.1,38.5) – « Сюди Цезар поспішив швидкими нічними і денними переходами…»; 8) на точну тривалість дії: quinquennis
– «п’ятилітній», septuennis – «семилітній’, decennis – «десятилітній’, quadrimulus – «чотирилітній»: Huc decenni proelio
irata virtus abditur…(Petr.Sat.89) – «…щоб там приховати доблесть, роздратовану десятилітньою війною…».
Окрім прикметників з власне часовою семантикою при аналізі латинських джерел було виявлено ряд прикметників,
які набувають часового значення у контексті: 1) ЛСГ прикметників зі вказівкою на розташування в часі: multus – «пізній,
ранній’; medius – «середній»; extremus – «останній»; spissus – «густий, непроглядний, пізній»: Huius contubernalis ad villam
supremum diem obiit.(Petr.Sat.61) – « Її співмешканець представився останнього дня»; 2) на певну визначеність часового
відрізка: certus – «певний, точний»; incertus – «невизначений»; constitutus – «встановлений, зазначений»; natalis – «той що
відноситься до моменту народження»: …incertis temporibus diversisque itineribus iretur.(Caes.B.G.7,16,3) – «…відправлялось в невизначений час і різними шляхами»; 3) з нечітко визначеною тривалістю: brevis –«короткий, нетривалий, короткочасний»; longus – «довгий, тривалий, довгочасний», diuturnus – «тривалий, багаторічний, довгочасний»; magnus – «великий, довгий: Longa dies meum incertat animum.(Pl.Epіd.544) – «Довгий термін тривожить мою душу».
До окремої ЛСГ було віднесено порядкові числівники : primus(primulus) – «перший, найближчий, початковий, ранній»;
secundus – «другий, наступний»; tertius – «третій»; sextus –«шостий»; septimus –«сьомий» і т.д.: …prima nocte ex castris
Helvetiorum egressi (Caes.BG.1,27,4) –»... з настанням ночі залишили гельветський табір...; та займенникові прикметники:
alius –«інший,другий»; alter(=secundus) –«другий, наступний»; unus – «один, один і той же»; totus –«весь, цілий» ; omnis«весь,кожний»:...omni tempore totius Galliae principatum Aedui tenuissent…(Caes.BG.1,43.7) – «... едуї мали верховну владу
у всій Галлії у всі часи...».
Щодо порядкових числівників та займенникових прикметників у вчених існують різні думки. І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська та О. К. Безпояско за характером ознаки поділяють прикметники на якісні і відносні, також виділяючи займенникові та порядкові прикметники [1, с. 99–100; 5, с. 138; 4, с. 162–165]. І. К. Білодід, В. О. Горпинич, М. В. Леонова залежно
від типу ознаки, що лежить в семантиці слова, класифікують прикметники на чотири групи: якісні, відносні, присвійні та
порядкові [2, с. 150–151; 7, с. 98–99; 9, с. 115].
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На думку В. Виноградова, так звані порядкові числівники є відносними прикметниками[3, с.197], а ось займенникові
прикметники, на його думку, недоцільно поєднувати зі справжніми прикметниками в одній частині мови, наголошуючи,
що такі слова відрізняються від прикметників не лише семантично, а й морфологічними, словотвірними і синтаксичними
властивостями.
Найчастіше для вираження часових відносин у мові використовують прислівники часу.
У мовознавстві прислівник трактується як повнозначна незмінювана частина мови, що виражає ознаку дії, стану чи
ознаку якості або предмета і відповідає на питання як? де? звідки? наскільки? якою мірою? На думку А. Ільїша, визначення
прислівника на основі його значення дає можливість відрізнити прислівник від того, що не є прислівником: «прислівник
позначає або ступінь якості (властивості), або якість (властивість) дії, або обставини, за яких відбувається дія» [8, с. 146].
Аналіз прислівників часу на матеріалі творів Цезаря, Плавта та Петронія дозволив виділити такі групи: 1) прислівники
– локалізації дії; 2) прислівники обмеження дії; 3) частотні прислівники.
Прислівники першої групи вказують на час, коли відбувається дія або заперечують можливість виконання дії взагалі.
Представлена дана група заперечним прислівником numquam(ne umquam) – «ніколи» та неозначеним –olim, aliquando –
«колись», «колись-то»: Prodigum te fuisse oportet olim in adulescentia. (Pl.Amph.1031) – «В юності колись мабуть ти був
великим марнотратником». Однак найбільшу кількість прислівників, які виконують функцію локалізації дії в часі, становлять означені прислівники: а)прислівники, що вказують на співвідносність дій у часі, із вказівкою на порядок перебігу дій:
primo, primum, prius, primumdum, рrincipio, ante(antea), dudum – «спершу», «спочатку», «вперше», «раніше», «перед тим»;
deinde, post, poste (postea), posthac, postidea, posterius, mox –»потім», «після того», «згодом», «пізніше», abhinc-»потому;
denique, demum, postremo, ultimo, tamen aliquando зі значенням «накінець», «нарешті»: Vltimo cinaedus supervenit...(Petr.
Sat.21) – «Накінець зявився кінед...»; б) зі вказівкою на часові відношення (одночасностості) без уточнення порядку перебігу дій: tum, tunc,hinc –»тоді», tum denique, іgitur tum(deinde,demum) – «лиш тоді»: Cubitum hinc abiimus. (Pl.Amph.807)
– «Тоді пішли ми спати»; та semul (simul), pariter-«одночасно»; в) прислівники, що співвідносять дію з теперішнім часом: hodie, nunc – «сьогодні», «зараз», «тепер»,»нині», nunc iam-»якраз»,»саме зараз», iam, iamiam-»ось тепер»,»зараз»:
Hodie, inquit,...ad cenam promisimus.(Petr.Sat.10) –»Сьогодні,-каже,-ми запрошені на бенкет»; г) прислівники наближення
до моменту мовлення: dudum, numero, recens, modo (modo modo), nuper – «щойно», «нещодавно»,»недавно»: Nam numero
mi in mentem fuit.(Pl.Amph.180) – «Щойно мені спало на думку»; д) прислівники віддалення дії від моменту мовлення в
межах кількох дій: heri, cras – «вчора», «на днях» та nudius+порядковий числівник (nudius tertius-третього дня, позавчора,
nudiusquartus-четвертого дня (три дні потому)), pridie –»вчора», «напередодні»: Cras autem, quia hoc libet, et habitationem
mihi prospiciam et aliquem fratrem.(Petr.Sat.10) – «Завтра ж, якщо так потрібно, я підшукаю собі житло та іншого товариша»; e) прислівники, які вказують на невизначено далекий час у минулому: iam dudum, iam diu –» давно»: Iam dudum enim
amoliri cupiebam custodem molestum.(Petr.Sat.10) – «Вже давно я бажав позбавитись від цього набридливого сторожа»; є)
прислівники, що позначають час безвідносно до точки його відліку, відносять дію до певного часу в межах доби: postridie
– «вранці», «зранку», noctu, nocte –»вночі», interdius(interdiu)-»вдень: Nunc enim est interdius negotious.(Pl.Asin.599) – «Бо
зараз навіть вдень занятий»; ж) оцінно-часові прислівники, що конкретизують час виконання дії стосовно встановленого
часу:sero – «пізно», opportune –»вчасно»: Contra ea Titurius sero facturos clamitabat…(Caes.BG.5,29,1) – «У відповідь на це
Титурій кричав, що буде вже запізно... «.
Прислівники другої групи вказують у найзагальних рисах на часові параметри дії, тобто обмежують дію стосовно її початку, кінця, тривалості або вказують на необмежене тривання дії: а)прислівники протяжності дії: diu(diutius, diutissime)»довго», «протягом довгого періоду», aliquamdiu-»протягом певного часу», «доволі довго», tanpister-»так довго» та iam
dudum, iam diu, iam pridem- «давно»,»протягом довгого періоду» та рaulisper, parumper, aliquantisper – «ненадовго», «на
короткий період»,»на хвилинку»: ….iam diust quom ventri victum non datis. (Pl.Amph.302) – «Давно ви нас не годували»; б)
прислівники обмеження дії стосовно її кінця: quam diu, аntehac, аdhuc –»до тих пір»,»поки що»: Et ob eam causam quam diu
potuerit tacuisse. (Caes.BG.1,17,6) – «З цієї причини мовчав так довго як міг»; в) прислівники зі вказівкою на час, що наступає безпосередньо після згадки про певний факт, чи з якого починається дія: extemplo, simul(semul), ilico, actutum, continuo,
protinus, statim, dehinc –»зараз (же)»,»відразу»,»негайно», «відтоді»: Subinde intraverunt duo Aethiopes.(Petr.Sat.34) – «Відразу після цього зайшли двоє ефіопів»; г) прислівники обмеженого тривання дії interim, interea-»між тим»: Interim ego…in
multas cogitationes diductus sum, quare aper pilleatus intrasset.(Petr.Sat.41) – «Між тим я довго ламав собі голову, чому кабан
був поданий в ковпаку»; д) прислівник iam – «вже»,»ще», який передбачає певну тривалість дії, пов’язану з її завершеність
чи незавершеністю.: Plus iam anno scio.(Pl.Curc.14) – «Більше року вже знаю».
Третю групу представляють прислівники : іnterdum, nonnunquam – «інколи», «іноді», olim, subinde-»іноді»,»час від
часу», saepe, crebro, multa, saepenumero, frequenter –»часто», hau saepe –»не часто», fere –»зазвичай», cotidie (quotidie),
cotidiano – «кожен день»,» щоденно», continuo, adsiduo, continenter – «постійно»,»безперестанку» та sеmper, sempiterno,
perpetuo –»завжди», які вказують на узагальнену, повторювану дію в необмежено-кратному значенні: Me tamquam furtivis
subinde osculis verberabat. (Petr.Sat.26) – «Вона час від часу крадькома цілувала мене».
Проаналізувавши письмові джерела латинської мови, можна зробити висновок, що автори рівноправно використовують іменну та адвербіальну темпоральність (по 41 %), менш вживаними є ад’єктиви(18%).
При визначенні ядра та периферії кожної номінації часу, була взята до уваги частотність– важливий параметр розмежування фунціонування характеристик слів, що належать до однієї лексико-семантичної групи.
В іменній номінації часу до найчастотніших іменників належать такі слова як: dies (28%), nox (14%), tempus (11%),
annus (9%), що несуть максимальне навантаження та творять ядро у своєму класі. Інші ж часові іменники знаходяться на
периферії вживання (за межею 5% кожен). Аналіз адвербіальної групи показує, що у латинській мові найчисельнішою і
відповідно найпродуктивнішою є група прислівників – локалізації дії (72%), менш вживаними та менш чисельнішими є
прислівники обмеження дії(18%) та частотні(10%). Щодо ад’єктивної лексики, то латинські автори найчастіше використовують порядкові числівники(16%), займенникові прикметники(17%) та прикметники з вказівка на минулість – 14%,
майбутність – 13%.
Перспективним вважаємо дослідження синтаксичних засобів вираження часу (складнопідрядних часових речень, незалежних зворотів), аналізу прийменникових та безприйменникових конструкцій.
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Інтернаціональна лексика у терміносистемах банківської сфери
англійської та української мов
У статті визначена роль інтернаціоналізмів у терміносистемах банківської сфери української та англійської
мов, а також встановлено різницю між запозиченнями, інтернаціоналізмами та псевдоінтернаціоналізмами. У
межах дослідження запропоновано класифікацію термінів-інтернаціоналізмів та визначено найпоширеніші способи
їх адаптації у англійській та українській мовах. Виявлено спільні та відмінні риси інтернаціональних слів у банківській термінології.
Ключові слова: інтернаціоналізми, псевдоінтернаціоналізми, запозичення, термін, терміносистема, адаптація,
зіставний аналіз.
Интернациональная лексика в терминосистемах банковской сферы английского
и украинского языков
В статье определена роль интернационализмов у терминосистемах банковской сферы украинского и английского языков, а также установлена разница между заимствованиями, интернационализмами и псевдоинтернационализмами. В пределах исследования предложена классификация терминов-интернационолизмов и определены
распространенные способы их адаптации в английском и украинском языках. Выявлено в обеих языках общие и
отличительные черты интернациональных слов в банковской терминологии.
Ключевые слова: интернационализмы, псевдоинтернационализмы, заимствование, термин, терминосистема,
адаптация, сопоставительный анализ.
The international words in English and Ukrainian terminology systems of banking
sphere.
The article deals with the international words in English and Ukrainian terminology systems of banking sphere. The
difference between borrowings, international words and pseudointernational words is investigated. The reasons and sources
of international words are studied in the article. The conception of internationality of international words, which is based on
the number of languages in which the word is found, is suggested. The morphological and word-formation peculiarities of
English and Ukrainian international terms are analyzed. The classification of international terms is offered. The main ways of
the international words assimilation in both languages are studied. The results of comparative analysis gave an opportunity
to figure out common and specific features of English and Ukrainian terminology of banking sphere.
Key words: international word, pseudointernational word, borrowing, term, terminological system, assimilation,
comparative analysis.

Насичення словника інтернаціональною лексикою є природнім процесом, враховуючи темпи глобалізації та розвитку
міжнародних зв’язків. Термінологія – це той лексичний шар, в якому міжмовні взаємини найвиразніші. У різні історичні
періоди мовні контакти мали різнобічний характер. Будь-яка мова в окремі періоди історії могла бути як продуцентом, так
і реципієнтом інтернаціональної лексики [4, с. 94]. Поява інтернаціоналізмів у терміносистемах сприяє ефективнішому
їх використанню у процесах міжнародного обміну інформацією. Тому, об’єктом дослідження слугують інтернаціональні
елементи, які функціонують у терміносистемах банківської сфери англійської та української мов.
Автором поняття «інтернаціонаціональний» вважається Дж. Бентам (XVIII ст.). Протягом XIX ст. цей термін розповсюдився у європейських мовах. У XXст. він побутував у мовах різних континентів [10, с. 181] і трактувався як окремий випадок лексичних запозичень [8, с. 6]. Проблему інтернаціоналізмів у термінології досліджували В. В. Акуленко,
І. К. Білодід, Л. І. Борисова, Р. А. Будагов, В. В. Виноградов, М. Н. Володіна, В. І. Карабан, Т.Р. Кияк, М. І. Книгницька,
І. А. Колесникова, І. В. Корунець, І.М. Кочан, Т. А. Левицька, М. І. Мостовий та ін.
Більшість дослідників наукової лексики вважають терміни-інтернаціоналізми універсальними замінниками «невдалих» національних одиниць (В. Акуленко, С. Гриньов, Л. Рубашова та ін.) [7, с. 22]. Для позначення одиниць міжнародної
лексики існує кілька назв – інтернаціоналізми, інтероніми, аналогізми [10, с. 181]. Традиційно термінами-інтернаціоналізмами вважаються слова, або сполуки, що існують у багатьох мовах з однаковим значенням, які асимільовані згідно з їхніми
фонетико-морфологічними принципами [12, с. 188]. Іноді як критерій висувається вимога, щоб не менш, ніж дві мови були
«світовими». Проте, В. Акуленко вважає такий критерій лише умовним робочим припущенням [2, с. 255].
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1. І. А. Колесникова виділяє такі позитивні характеристики термінів-інтернаціоналізмів:1. смислова адаптація; наприклад, англійський термін брокер (broker) вживається без змін в багатьох мовах: broker (нім.), broker (італ.), broker (ісп.),
брокер (рос.), брокер (укр.);
2. Семантична «чистота»; оскільки, інтернаціональні терміноелементи майже всіх сучасних терміносистем у значній
мірі ґрунтуються на запозиченнях з класичних мов (латинська, старогрецька), вони активно функціонують зі збереженням
своєї первинної графічної форми;
3. Нейтральність термінів-інтернаціоналіоналізмів, які нібито ізольовані від національної мови і мають інваріантне
значення, спільне для багатьох мов [7, с. 22].
Основним джерелом виникнення інтернаціоналізмів є запозичення. Проте, від простого запозичення інтернаціоналізм
відрізняється тим, що будь-який елемент може називатися інтернаціональним тільки тоді, коли він зустрічається принаймні у трьох неспоріднених мовах [5, с. 54]. Наприклад, термін ажіо (< італ. agio) зустрічається крім української ще у п’яти
мовах: agio (франц.), agio (нім.), agio (італ.), agio (англ.), agio (ісп.), чи термін банкнота (< англ. bank-note) вживається ще у
чотирьох мовах: Banknoten (нім.), banconote (італ.), banconota (ісп.), banknote (англ.). Отже, такі запозичення мають всі підстави називатися інтернаціоналізмами. А, якщо така умова не виконується, то у такому разі слова іншомовного походження є лише запозиченнями. Наприклад, не можна назвати інтернаціоналізмами в українській терміносистемі банківської
сфери запозичення люстрація (пол.), вексель (нім.), валюта (італ.), синергізм (грец.), оскільки в інших терміносистемах,
окрім мови-джерела, вони відсутні. В англійській терміносистемі такими прикладами можуть слугувати наступні запозичення: debt (<франц.), currency (<лат.), mortgage (<франц.), ratio (<лат.).
Інтернаціоналізми – це міжмовна синхронна категорія слів, яка виявляється лише у синхронно-зіставному аналізі матеріалу переважно кількох мов. Отже, для ідентифікації інтернаціональних лексем в англійській та українській терміносистемах банківської сфери береться до уваги термінологічний склад найпоширеніших європейських мов, а саме англійської, німецької, італійської, іспанської, французької та інших. Відповідно до кількості мов, в яких зустрічається термін,
можемо визначити ступінь його інтернаціоналізації. Терміноелементи, які функціонують у терміносистемах п’яти чи шести аналізованих мов відносимо до високого ступеня інтернаціоналізації, наприклад: стагфляція (укр.), stagflation (франц.),
stagflation (англ.), stagflagacion (ісп), stagflation (нім.), stagflazione (італ.); номінал (укр.), nominal (франц.), Nominal (нім.),
nominal (англ.), nominal (ісп.), nominale (італ.); опціон (укр.), option (франц.), Option (нім.), option (англ.), opzione (італ.),
option (ісп.). Терміни, які існують у терміносистемах чотирьох мов відносимо до середнього ступеня інтернаціоналізації, наприклад: дисконт (укр.), Discont (нім.), discount (англ.), discuento (ісп.); трасат (укр.), Trassat (нім.), trassato (італ.),
trazador (ісп.); гарант (укр.), garante (італ.), guarantor (англ.), garante (ісп.). Отже, аналіз засвідчує, що найчисельнішою
групою термінів є лексеми з високим ступенем інтернаціоналізації (76%), середній ступінь інтернаціоналізації охоплює
24% загальної кількості інтернаціоналізмів.
Беручи до уваги терміносистеми банківської сфери англійської та української мов зазначимо, що кількісну перевагу отримують інтернаціоналізми в українській терміносистемі, в якій фіксуємо 175 інтернаціональних термінолексем,
тоді як в англійській терміносистемі – 159 інтернаціональних терміноодиниць. Це зумовлено тим, що лексеми, які вважаються інтернаціоналізмами в інших терміносистемах, в українській зокрема, мають відповідники в англійській серед
власномовних номінацій чи запозичень. Так, наприклад: біржа (укр.), bourse (франц.), börse (нім.), borsa (італ.), borsa (іспан.), exchange (англ.<франц); іпотека (укр.), hypotheque (франц.), Hypothek (нім.), ipoteca (італ.), hipoteca (ісп.), mortgage
(англ.<франц); акція (укр.), action (франц.), Aktie (нім.), azione (італ.), accion (ісп.), share (англ.<англ.). Проте фіксуємо і випадки, коли в українській терміносистемі функціонують власномовні (автохтонні) відповідники міжнародним банківським
термінам. Наприклад: відсоткова ставка (укр.), intérêt (франц.), interesse (італ.), interest (англ.), interes (ісп.); представник
(укр.), nominee (франц.), Nominee (нім.), nominee (італ.), nominee (англ.), nominee (ісп.).
Аналіз етимологічного складу інтернаціональної лексики терміносистем банківської сфери англійської та української
мов, підтверджує, що найчисленнішою групою термінів є ті, що утворювалися на основі запозичень із латинської мови
і складають 70% загальної кількості інтернаціоналізмів. Значно менше термінолексем запозичено з французької, італійської, німецької мов. Результати зіставного аналізу етимології інтернаціоналізмів обох терміносистем свідчать, що окремі
банківські терміни-інтернаціоналізми, мали різні шляхи запозичення. Фіксуємо приклади інтернаціоналізмів, які мають
англійське походження в українській мові, тоді як в англійську потрапили з інших мов і набули статусу міжнародних
термінолексем: discount (<франц.) = дисконт (<англ.); safe (<франц.) = сейф (<англ.); franchising (<франц.) = франчайзінг
(<англ.); flat (<шотл.) = флат (<англ.).
Проте, на відміну від українських міжнаціональних термінів банківської сфери, які складаються лише з запозичених
одиниць, серед англійських фіксуємо значну кількість власномовних номінацій, які набули статусу інтернаціоналізмів. До
них відносимо такі: offshore, clearing, goodwill, hedging, stagflation, leverage, factoring, leasing. Такими ж інтернаціоналізмами є і англійські абревіатури LIBOR (London Interbank Offered Rate), FRA (Forward Rate Agreement). Отже, результати
дослідження підтвердили, що інтернаціоналізми є об’єктивно існуючою міжмовною категорією синхронії, тоді як запозичення є зазвичай категорією діахронною [6, с. 10]. Основним принципом такого розмежування є факт, що до складу інтернаціоналізмів можуть входити й незапозичені для мови-джерела слова [6, с. 11]. Таке явище у великій мірі є характерним
для англійської терміносистеми, оскільки саме англійська мова займає провідну роль у термінотвірних процесах.
В. В. Акуленко пропонує наступні методи дослідження інтернаціоналізмів: а) ареальний, що дозволяє встановити
ономасіологічні ізголоси та райони поширення інтернаціоналізмів на мовній карті світу; б) синхронно-зіставний, що відображає основну схожість та різницю у великому масиві інтернаціоналізмів; в) методи аналізу індивідуального мовлення в
умовах двомовності та багатомовності (зокрема перекладу), що дозволяє перевірити реальну здатність інтернаціоналізмів
регулярно ототожнюватися й полегшувати передавання інформації під час «живої» комунікації, в інтернаціональних зустрічах, тощо [2, с. 254].
У терміносистемах банківської сфери англійської та української мов пропонуємо таку класифікацію інтернаціоналізмів:
1) повні інтернаціоналізми – терміни лексемна структура яких у різних мовах збігається. Такі інтернаціоналізми адаптуються шляхом транслітерації: agio (франц.), agio (нім.), agio (італ.), agio (англ.), agio (ісп.), ажіо (укр.), ажио (рос.); broker
(англ.), broker (нім.), broker (італ.), broker (ісп.), брокер (рос.) брокер (укр.); банкомат (укр.), банкомат (рос.), bancomat (нім.),
bancomat (італ.), bancomat (франц.), bancomat (ісп.); аффідавіт (укр.), аффидавит (рос.), affidavit (франц.), Affidavit (нім.),
affidavit (італ.), affidavit (англ.), affidavit (ісп.); Інтернаціоналізми такого типу у переважній більшості є однокомпонентними.
2) неповні інтернаціоналізми – лексемна структура яких корелює частково, ці терміни зазнали мовної адаптації чи транслітерації: банкнота (укр.), Banknoten (нім.), banconote (італ.), banconota (ісп.), banknote (англ.); акцепт (укр.), акцепт (рос.),
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acceptation (франц.), Akzept (нім.), accettazione (італ.), acceptance (англ.), aceptacion (ісп.); активи (укр.), активы (рос.),
actifs (франц.), Aktiven (нім.), attivo (італ.), activo (ісп.); трансфер (укр.), трансфер (рос.), transfert (фр.), Тransfer (нім.),
transferimento (італ.), transfer (англ.), transferencia (ісп.); фінансування (укр.), финансирование (рос.), financement (франц.),
Finanzierung (нім.), finanziamento (італ.), financing (англ.), financiamiento (ісп.). Серед цих термінів є низка двокомпонентних
конструкцій: акціонерний капітал (укр.), акционерный капитал (рос.), capital-actions (франц.), Aktienkapital (нім.), capitale
azionario (італ.), capital accionario (ісп.); банківський кліринг (укр.), банковский клиринг (рос.), clearing bancaire (франц.),
Bankenclearing (нім.), clearing bancario (італ), bank clearing (англ.), clearing bancario (ісп.); банк-кореспондент (укр.), банккореспондент (рос.), correspondant banque (франц.), Korrespondenzbank (нім.), banca corrispondente (італ.), correspondent
bank (англ.), banco corresponsal (ісп.);
3) гібридні інтернаціоналізми, у яких один або два компоненти відтворюють форму оригіналу: номінальна вартість
(укр.), номинальная стоимость (рос.), valeur nominale (франц.), Nominalwert (нім.), valore nominale (італ.), nominal value
(англ.), valores nominales (ісп.); консолідований борг (укр.), консолидированный долг (рос.), dette consolidee (франц.), debito
consolidato (італ.), consolidated debt (англ.), deuda consolidata (ісп.); готівковий кредит (укр.), наличный кредит (рос), credit
par especes (франц.), Geldkredit (нім.), credito per contanti (італ.), money credit (англ.), credito al contado (ісп.); банківський
переказ (укр.), банковский перевод (рос.), avoirs en banque (франц.), Bankendebitoren (нім.), crediti presso banche (італ.), due
from banks (англ.), haber en el banco (ісп.).
Найпоширенішими способами засвоєння інтернаціоналізмів в українській і в англійській мовах є:
1. Запозичення мовної одиниці без перекладу, яке здійснюється шляхом:
– повної транслітерації – ажіо (укр.), agio (фр.), Agio (нім.), agio (італ.), agio (англ.), agio (ісп.); кліринг (укр.),
clearing(фр.), Clearing (нім.), clearing (італ.), clearing (ісп.), clearing (англ.); опціон (укр.), option (фр.), Option (нім.), option
(італ.), option (ісп.), option (англ.);
– транслітерації з фоно-морфемною адаптацією – індексація (укр.), indexation (фр.), Indexierung (нім.), indicizzazione
(італ.), indexation (англ.), indexation (ісп.); мораторій (укр.), moratoire (фр.), Moratorium (нім.), moratoria (італ.), moratorium
(англ.), moratorio (ісп.);
2. Заміна міжнародного терміна національним відповідником: акція (укр.), action (франц.), Aktie (нім.), azione (італ.),
accion (ісп.), share (англ.); відсоткова ставка (укр.), intérêt (франц.), interesse (італ.), interest (англ.), interes (ісп.); представник (укр.), nominee (франц.), Nominee (нім.), nominee (італ.), nominee (англ.), nominee (ісп.).
3. Заміна міжнародного терміна описовим перекладом: банк, що здійснює кредитні операції по експорту (укр.),
banque negociatrice (франц.), Negozierendebank (нім.), banca che negozia i documenti (італ.), negotiating bank (англ.), banco de
negocius (ісп.); одержувач за дорученням (укр.), nominee (франц.), Nominee (нім.), nominee (італ.), nominee (англ.), nominee
(ісп.); касова облігація (укр.), obligation de caisse (фр.), Kassenobligation (нім.), obligazione di cassa (італ.), obligation de caja
(ісп.), bank issued medium term note (англ.), ануїтет (укр.), annuite (фр.), Annuitat (нім.), annualita (італ.), anualided(ісп.),
constant annual principal and interest repayment (англ.).
У процесі інтеграції в терміносистеми обох мов основи інтернаціональних термінів активно використовуються для
утворення нових лексичних одиниць: кредит – кредитний (договір, інспектор, ліміт) – кредитовий (запис, залишок, переказ) – кредитоємкість – кредитор – кредитоспроможність – кредитування – кредитувати – кредитівка; bank – banker (банкір) – banking (банківська діяльність) – bankability study (банківська експертиза) – bankable paper (першокласний вексель).
Обов’язковою умовою для визнання лексичних елементів інтернаціональними є їх схожість за звуковою (чи графічною) формою, і відтворення їх семантики. Проте, подібність має відносний характер [3, с. 23]. Будь-який інтернаціональний елемент, який у мові джерелі вже має кілька значень, проте запозичується зазвичай лише в одному значенні. Лексеми
такого типу у лексикології називають псевдоінтернаціоналізмами, омонімічними полілексемами, поліфраземами [3, с. 2324] чи «хибними друзями перекладача» [1, с. 372]. Розглянемо приклади псевдоінтернаціоналізмів:
Курс – укр.: ціна – курс валют || course – англ.: напрям, шлях, курси;
Акція – укр.: цінний папір || action – англ.: дія. вчинок;
Актив – укр.: матеріальні цінності та кошти || active – англ.: активний, діяльний;
Пасив – укр.: сукупність боргів та зобов’язань || passive – англ.: пасивний, бездіяльний;
Interest – англ.: відсотковий дохід || інтерес – укр.: зацікавленість;
Отже, псевдоінтернаціоналізмами вважають слова, які асоціюються чи структурно ототожнюються у двох мовах, проте можуть не співпадати у плані змісту. [1, с. 372].
На відміну від справжніх інтернаціоналізмів, псевдоінтернаціоналізми перекладаються не шляхом транслітерації, а
шляхом пошуку словникових відповідників. Таким чином, у банківській терміносистемі дані псевдоінтернаціоналізми
мають наступні відповідники: курс – price rate; активи – assets; пасиви – liabilities; акція – share; interest – відсоткова ставка.
У зростанні кількості інтернаціоналізмів у сучасній мові науки та техніки лінгвісти вбачають як користь, так і шкоду.
Бувають випадки, коли віддають перевагу термінам рідної мови [11, с. 160], розташовуючи їх у лексикографічних джерелах перед інтернаціоналізмом.
Інтернаціоналізми поєднують в собі міжмовні риси з системністю і самобутністю кожної мови. [3, с. 40]. Отже, інтернаціоналізми є невід’ємною складовою кожної терміносистеми, адже вони потрапляють до мови переважно через термінологію, оскільки це та частина лексики, яка розвивається швидше за інші.
Наявність інтернаціональних лексем передбачає не тільки кількісні, а й якісні зміни в терміносистемах. Зіставний
аналіз інтернаціоналізмів терміносистем банківської сфери англійської та української мов свідчить про високий ступінь їх
міжмовної адаптації. Англійська терміносистема характеризується наявністю власномовних інтернаціональних елементів.
Зіставний аналіз засвідчує наявність повних, неповних та гібридних інтернаціоналізмів. Інтернаціоналізми в українській
терміносистемі вирізняються вищою словотвірною активністю.
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KREATIVES SCHREIBEN IM DEUTSCHUNTERRICHT
КРЕАТИВНЕ ПИСЬМО НА ЗАНЯТТІ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У статті досліджено переваги навчання креативного письма на занятті з іноземної мови. Проаналізовано питання креативності, креативного письма, а також аспекти впровадження методів креативного письма при викладанні іноземних мов. Обґрунтовано значимість використання даних методів.
Ключові слова: креативність, креативне письмо, методи креативного письма (кластерний метод, метод варіацій, метод текстових хмар).
КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО НА ЗАНЯТИИ С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В статье исследованы преимущества обучения креативного письма на занятии по иностранному языку. Проанализирован вопрос креативности, креативного письма, а также аспекты внедрения методов креативного письма
при преподавании иностранных языков. Обосновано значимость использования данных методов.
Ключевые слова: креативность, креативное письмо, методы креативного письма (кластерный метод, метод
вариаций, метод словарного облака).
CREATIVE WRITING AT THE LESSON OF GERMAN
Creative writing promotes self-expression of those who study, elaborates ability to cooperate with other participants
of educational process and environment, enriches lexicon, develops imagination and mind flexibility, opens creative skills
and improves writing skills. It promotes socialization of studying namely, develops readiness for discussion and cultivates
tolerance. The student is in the center of studying, he/she has possibility to express own ideas and to work with language
independently, responsibly and creatively. While using methods of communicative writing the differentiation of educational
process takes place.
The advantages of teaching of creating writing and its using at the lesson of German are studied in the article. The issues
of creativity, creative writing and aspects of creative writing implementation (Cluster method, method of Variations, method
of Word Cloud) in foreign language teaching are analyzed.
The numerous methods and techniques which arise willingness of lingual expression in creative written form are used
in creative writing together with traditional, clearly formalized forms of writing, namely notice, essay, contents transferring.
Cluster method supposes that creative impulses appear when imaginative and conceptual thinking cooperate. It is explained by specificity of cerebrum functioning according to which left hemisphere is responsible for logical thinking, and right
hemisphere for imaginative thinking. The aim of method is in using of both cerebrum hemispheres while creative writing.
Variations method is based on variable rearranging of words in the separate sentences, quotations, and verse lines where
as a result primary meaning of expression alters and new unexpected contexts appear.
Method of Word Clouds can serve for visualization of texts or can be used for scientific analysis of literary texts.
Key words: creativity, creative writing, methods of creative writing (Cluster method, method of Variations, method of
Word Cloud).

In den letzten Jahren hat sich im DaF-Unterricht vieles verändert. Ein wesentliches Element ist hier die Entwicklung der Schreibkompetenz. Schreibkompetenz ist eine unmittelbar berufsrelevante Schlüsselqualifikation, die unterschiedliche Kernkompetenzen
vereint: Zeitmanagement, Lesekompetenzen, Recherchekompetenzen, Strukturierungs- und Analysekompetenzen und vor allem
Techniken der Textproduktion. Schreiben ist ein vielschichtiger Lern-, Kommunikations- und Erkenntnisprozess: «Indem ich schreibe, ordnen sich meine Gedanken, gewinne ich Einsichten in komplexe Sachverhalte, präge ich mir Lernstoff ein» [3, s.13].
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Eines der Unterrichtsziele ist heutzutage die Förderung der Kreativität geworden, wodurch das Kreative Schreiben in den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat.
Kreatives Schreiben entwickelt die Ausdrucksmöglichkeiten und Kommunikationsformen der Lernenden / der Studierenden,
bereichert ihren Wortschatz und verbessert ihr Schreibvermögen. Es fördert das soziale Lernen: entwickelt die Diskussionsbereitschaft und Toleranz. Im Mittelpunkt steht der Lernende mit seinem Suchen und Erproben, er hat die Möglichkeit, die eigenen Ideen
auszudrücken, selbständig, selbstverantwortlich und kreativ mit Sprache umzugehen. Kreatives Schreiben ermöglicht Differenzierung. Es ist eher prozessorientiert, nicht nur produktorientiert, von Bedeutung ist nicht nur das Produkt, sondern auch der Prozess
des Schreibens selbst. Der Lernende mit seinem Suchen und Erproben, der Umgang mit sprachlichem Material ist von größerer
Bedeutung als der fertige Text.
Im vorliegenden Artikel wird ein Einblick in das Kreative Schreiben gegeben. Der Artikel beschäftigt sich mit den Begriffen
Kreativität, Kreatives Schreiben, sowie mit Argumenten, Hauptkonzepten und der Bedeutung des Kreativen Schreibens. Es werden
einige Methoden des kreativen Schreibens dargestellt, mit denen sich kreativ und angstfrei experimentieren lässt.
Bis in die siebziger Jahre war das Schreiben in Theorie und Praxis gleichförmig und starr. Schreibunterricht war Aufsatzunterricht, und eingeübt wurden die Erzählung, der Bericht, die Beschreibung und die Schilderung sowie Erörterung [1, s.11]. In den
folgenden Jahren wurde der Aufsatzunterricht stark kritisiert. Es entstanden die Konzepte der kommunikativen Texte, des freien
Schreibens, des personalen Schreibens usw. Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich die sogenannte prozessorientierte Schreibforschung fest etabliert. Mit dem Schreiben beschäftigen sich entsprechende Ansätze in der Pädagogik, Psycholinguistik und Schreibforschung, die den Zusammenhängen zwischen Denken, Sprechen, Lesen und Schreiben nachgehen, den Schreibprozess analysieren, typische Schreibprobleme untersuchen und Ursachen von Schreibblokaden erforschen bzw. Methoden zu ihrer Überwindung
entwickeln [5, s. 10].
Heute wird niemand mehr ernsthaft bezweifeln, dass sich Schreibkompetenz methodisch und systematisch fördern lässt:
Schreiben kann man lernen und auch lehren. Auch die Frage «Wie?» wird nicht kontrovers diskutiert, da klar ist, dass nur Methodenpluralismus und eine Vielfalt von Angeboten den individuellen Bedürfnissen von Studierenden mit oder ohne Schreiberfahrungen bzw. Schreibhemmungen gerecht werden können [5, s. 10]. Im Vordergrund steht heute nicht mehr der fertige Text, sondern
der kreative Prozess selbst. Neben klassischen, streng formalisierten Schreibformen stehen heutzutage zahlreiche kreative Methoden und Konzepte zur Verfügung, die die Lust am eigenen sprachlichen Ausdruck wecken und fördern.
Zu Sinn und Zweck des Kreativen Schreibens ganz allgemein schreibt Marion Gay: «Ziel des kreativen Schreibens … sollte
sein, die individuelle Ausdrucksfähigkeit ins Licht zu rücken. Nicht, damit alle Schriftsteller werden, sondern damit Schreiben
Spaß macht» [2, s. 9]. Das Kreative Schreiben kann einen neuen Schwung und neue Kräfte für den Schreibprozess vermitteln, es
lockt die sprachliche Spontanität hervor, es stimuliert das Fließenlassen der Gedanken, erforscht die Innenwelt, die Spielgesetze der
Sprache und verarbeitet die Außenwelt. Das Kreative Schreiben aktiviert die innere Sprache der Lernenden, die den gewöhnlichen
Gesetzen nicht folgt und den Regeln der Grammatik nicht gehorcht, und bringt sie zum Einsatz. Die Lernenden werden durch
anregende Vorübungen herausgefordert, von der Fremdsprache auf ihre eigene Weise Gebrauch zu machen und dabei so frei wie
möglich mit ihr umzugehen – mit dem Endziel, ihre Sprachliche Kompetenz zu erweitern.
In diesem Artikel haben wir solche Methoden des kreativen Schreibens, wie Clustering, Variation, Wortwolken zusammengestellt, mit denen sich spielerisch experimentieren lässt und die kreative und produktionsorientierte Schreibkompetenz der Lernenden / der Studierenden fördern.
Clustering wurde Anfang der 80-er Jahre von der deutschstämmigen Lehrerin Gabriele L. Rico in den USA als Lernmethode
entwickelt. Sie versucht damit, der Schreibmüdigkeit ihrer Schüler entgegenzuwirken. Das Cluster soll als kreative Arbeitstechnik
der Ideenfindung und der Visualisierung von Gedanken dienen. Hierzu wird ein Schlüsselbegriff auf ein leeres Blatt Papier geschrieben und eingekreist. Nun schreibt man spontane Assoziationen um das Kennwort herum auf. Diese Assoziationen ergeben
wieder neue Schlüsselbegriffe, die miteinander verbunden werden. Dieser Verbund wird als Assoziationskette bezeichnet. Es entsteht eine netzartige Skizze aus Ideen, ausgelöst durch den ersten Schlüsselbegriff. So entsteht ein Cluster. Aus diesem heraus kann
nun ein Schreibanlass gefunden werden. Man beendet das Ganze, wenn einem nichts mehr einfällt. Beim Betrachten der Skizze
gewinnt ein Teil oder ein bestimmtes Wort besondere Bedeutung und eröffnet einem ein Thema. Aufgrund dieses Themas beginnt
man einen Fließtext zu schreiben, bei dem keine bestimmte Textsorte vorgegeben ist.
Gabriele L. Rico beschreibt die Technik kurz folgendermaßen: «Das Clustering ist ein nicht-lineares Brainstorm-Verfahren,
das mit der Freien Assoziation verwandt ist. Durch die blitzartig auftauchenden Assoziationen, in deren geordneter Vielfalt sich
unversehens Muster zeigen, wird die Arbeitsweise des bildlichen Denkens sichtbar. Das bei diesem Vorgang entstehende Cluster
erschließt uns mühelos eine Vielfalt von Gedanken und Einfällen, die aus einem Teil unseres Gehirns stammen, in dem sich die
Erfahrungen unseres ganzen Lebens unstrukturiert drängen und vermischen… Es lässt scheinbares Chaos zu. Beim Clustering
gehen wir davon aus, dass es in Ordnung ist, einfach mit dem Schreiben zu beginnen, auch wenn wir uns über das Was, Wo, Wer,
Wann und Wie völlig klar sind» [4].
Im Unterschied zur MindMap wird beim Cluster aus zunächst unsystematischen, assoziativen Ideenketten ein Gedankennetz
entstanden, das einen Schreibimpuls auslöst. Das Clustering zielt bewusst auf das Erwerben der Motivation der Lernenden / der
Studierenden und ihres kreativen Potenzials.
Die Variation ist die allgemeinste Bezeichnung für Texteingriffe. Bei der Variation denkt man sich einen Satz aus (oder nimmt
einen Vers, ein Zitat) und stellt die einzelnen Wörter so oft wie möglich um. Durch diese Abwandlungen verschiebt sich die eigentliche Aussage und es entstehen gänzlich neue, oft überraschende Sinnzusammenhänge. Vor allem kleine Formen, wie z.B. in
der Arbeit mit einzelnen Versen oder kurzen Perikopen, bestimmten Thesen oder Zitaten eignen sich zur Variation, weil die Texte
überschaubar sind und einerseits Original und Variante, andererseits mehrere Varianten miteinander vergleichen werden können.
Der Vorteil variierender Transformation liegt darin, dass es einfacher ist, eine Vorlage nach eigenen Vorstellungen zu überarbeiten,
statt einen Text von Grund auf selbst zu schreiben. Mit wachsender methodischer Schreibkompetenz wird man sich aber immer
weiter von der ursprünglichen Vorlage entfernen zu können.
Eine andere und sehr beliebte Möglichkeit der Variation – Methode an der Arbeit mit literarischen Texten ist die Fortsetzung
einer Geschichte. Entweder wird der ganze Originaltext vor dem Kreativen Schreiben dargeboten oder nur ein Teil davon. Die
Lernenden bekommen die Aufgabe, die Geschichte zu beenden oder weiterzuschreiben.
Mit der Hilfe von Interpretationsmaschine Wordle können Wortwolken erstellt werden, die einen interpretativen Zugang zu
literarischen und Sachtexten anbieten. Wordle erstellt aus beliebigen langen Texten Wortwolken, in denen die Wordhäufigkeit durch
die Schriftgröße abgebildet wird. Dies erlaubt einen Zugang zu allen möglichen Texten – Literatur, Gedichte, Politikreden. Damit
können auch sehr lange Texte unter dem Aspekt der Wordhäufigkeit schnell erfasst und Hypothesen über die Handlung, Personen,
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Orte, Konzepte versehen werden. Diese Herangehensweise kann z.B. zum Einstieg in die Behandlung einer Lektüre oder zum
Abschluss einer Lektürebehandlung benutzt werden. Über eine Wortwolke kann man sich in vielen Fällen einen großen Überblick
über die wichtigsten Personen und Orte verschaffen und sich mit zentralen Themen vertraut machen. Die Farben, mit denen Wordle
arbeiten lässt, helfen die wichtigsten Figuren und Themen verschiedenerlei zu markieren. Dabei muss man darauf achten, dass je
genauer man sich im Deutschunterricht mit einem Text beschäftigen möchte, desto kürzer sollte der verwendete Abschnitt sein. Für
den Einstieg in eine neue Lektüre kann man es dagegen durchaus mal mit einem ganzen Romantext versuchen. Da Wordle auf den
semantischen Bereich beschränkt, eignet es sich sehr gut zur Stilanalyse, ebenso aber auch zum Vergleich zweier oder mehrerer
Texte. Es können neben grundverschiedenen Texten auch einzelnen Kapitel oder Abschnitte eines Großwerks verglichen werden,
um Figuren – oder Handlungsentwicklungen zu antizipieren oder nachzuvollziehen.
In der Regel wird Wordle-Wortwolke von der Lehrkraft angefertigt und zur Besprechung in der Gruppe benutzt. Die Bedienung
von Wordle macht jedoch auch Lernenden / Studierenden Menge Spaß und da sich heute jeder über einen Computer verfügt, kann
die Erstellung von Wortwolken als Hausaufgabe angesehen werden. Über die Wortwolke können die Lernenden/Studierenden wesentliche Inhalte eines Textes intuitiv, schnell und unangestrengt erfassen.
Die zahlreichen Methoden und Techniken des Kreativen Schreibens haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedenen schulischen und beruflichen Kontexten fest etabliert, weil sie dazu führen, dass sich alle Gruppenmitglieder zu Wort kommen. Diese Techniken betonen sowohl das Eingebunden-und Aufgehobensein in der Gruppe als auch die eigene Individualität.
Daher wird das Kreative Schreiben auch als Mittel der sozialen Begegnung eingesetzt. Es gibt viele Gründe, dem Kreativen
Schreiben Raum im Unterricht zu geben: es macht Spaß eigene Texte zu verfassen, es fasziniert die Lernenden mit der Sprache zu
experimentieren, es motiviert und führt zu einem lebhaften, interaktiven Unterricht.
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Речоморфні метафори в сучасному українському художньому дискурсі:
гендерний аспект
Статтю присвячено аналізу речоморфних метафор, наявних в сучасному українському художньому дискурсі, в
гендерному аспекті. У праці уточнено результати попередніх досліджень. Проведено частотний аналіз, проаналізовано основні ділянки-цілі метафоричного осмислення.
Ключові слова: гендер, метафора, речоморфна метафора, метафорична модель.
Артефактные метафоры в современном украинском художественном дискурсе:
гендерный аспект
Статья посвящена анализу артефактных метафор, существующих в современном украинском художественном дискурсе, в гендерном аспекте. В работе уточнено результаты предыдущих исследований. Проведён частотный
анализ, проанализированы основные сферы-мишени метафорического осмысления.
Ключевые слова: гендер, метафора, артефактная метафора, метафорическая модель.
Artifact metaphors in modern Ukrainian fiction discourse: gender aspect
This article deals with the analysis of artifact metaphor in gender aspect found in modern Ukrainian literary discourse.
Previous results of the research are specified. Frequency analysis as well as contrastive analysis of the artifact metaphor is
made. Basic metaphorical models are determined. The main target domains are considered. The results show that male and
female writers use different concepts for metaphor verbalization and metaphorical models of male and female authors are
partly different.
Key words: gender, metaphor, artefact metaphor, metaphorical model.

Останні три десятиліття мовознавці зосереджуються на дослідженнях метафори в соціальному, психологічному, культурному та інших аспектах. Існує значний науковий доробок присвячений студіям процесів метафоризації, однак низка
питань потребує вирішення та докладного вивчення. Належить зазначити, що незначна кількість праць висвітлює гендерний аспект дослідження метафори, які здебільшого зосереджено на вивченні певних концептів у діловому, політичному
та медіадискурсі, зокрема, це – праці K. Anderson Vasby [1], B. Bock von Wülfingen [2], K. Ebeling [3], K. Horn Sheeler [1],
V. Koller [4], S. Schmitz [5].
Ця стаття має на меті виявити та проаналізувати речоморфний принцип творення метафор, наявних у сучасному українському художньому дискурсі, представленому соціально-психологічними романами, а також дослідженню впливу гендеру на процеси метафоризації.
До дослідницьких чоловічих та жіночих підкорпусів, які налічують понад 343 тис. слововживань кожний, залучено
твори Л. Дашвар, І. Роздобудько, М. Матіос, С. Жадана, Братів Капранових та А. Дністрового. Пошук емпіричних даних
здійснено за допомогою методу суцільного вибирання. Матеріалом дослідження слугували 513 метафоричних вислови,
знайдених у текстах письменників та 371 – у письменниць, віднесених до речоморфного принципу метафоричного осмислення. Не зважаючи на більшу кількість виявлених метафор у «чоловічих» творах, автори схильні до «повторюваності»
метафоричних висловів.
Таблиця 1 показує частотний розподіл ділянок-цілей метафоричного переносу в чоловіків та жінок. Спостерігаємо, що
кількість вербалізацій концептосфер Емоційні характеристики, стани, процеси, дії та Інтелектуальні
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характеристики, стани, процеси, дії в письменниць кількісно переважає, натомість у письменників домінують
сфери Психологічні характеристики, стани, процеси, Фізіологічні стани, процеси, дії, частини
тіла людини, Природні об’єкти, явища, речовини, стани, процеси, локуси.
Таблиця 1. Ділянки-цілі метафоричного переносу
Концептосфера

Відносна частотність
метафор жінки (%)

Відносна частотність
метафор чоловіки (%)

Соціальні характеристики, стани, процеси, дії
Емоційні характеристики, стани, процеси, дії
Фізіологічні стани, процеси, дії, частини тіла людини
Інтелектуальні характеристики, стани, процеси, дії
Природні об’єкти, явища, речовини, стани, процеси, локуси
Психологічні характеристики, стани, процеси
Артефакт
Людина (зовнішній вигляд, фізичні характеристики)
Фізичні дії людини
Тварина (фізичні дії, фізіологічні стани, процеси, дії, частини тіла)
Час

31,81
19,95
14,82
11,05
7,01
6,20
3,23
2,96
1,62
1,08
0,27

31,77
6,82
21,05
4,68
11,31
10,53
7,02
3,51
2,53
0,19
0,58

У таблиці 2 представлено кількісний розподіл лексики, що є компонентами артефактних метафор за тематичними
групами.
Таблиця 2. Частотність тематичних груп артефактів в «чоловічих» та «жіночих» текстах
Відносна частотВідносна частотність метафор
ність метафор
жінки (%)
чоловіки (%)
Річ
13,21
11,31
Знаряддя/інструмент
12,40
4,48
Вмістище
11,05
11,31
Матеріал
10,51
4,87
Пристрій
9,43
19,10
Страви/напої/продукти харчування
8,63
7,60
Текстильні вироби/матеріали
6,47
7,99
Будівля, частина будівлі
3,77
8,19
Транспортний засіб
3,50
5,85
Зброя
3,23
3,31
Музичний інструмент
2,70
1,56
Твір мистецтва
2,70
1,17
Іграшка
2,17
1,36
Обладнання житла, меблі
1,62
3,12
Посуд
1,35
2,53
Споруда
1,35
1,56
Аксесуар
1,08
0,39
Друкована продукція
1,08
0,78
Символ
1,08
0,19
Сміття
0,81
Прикраса
0,54
Соціальний локус
0,54
1,36
Спортивний інвентар
0,54
1,36
Гроші
0,27
0,19
Ліки
0,39
Метафоризація концептосфери АРТЕФАКТ є більш притаманною для авторів. У досліджених текстах змішування відбувається за допомогою приписування ознак, властивостей та характеристик одних предметів іншим: «пляшка пива, що
стояла в холодильнику, вже щосили подавала мені свої спокусливі ультразвукові сигнали» (І. Роздобудько «ЛСД. Ліцей
слухняних дружин»), соціальні локуси уподібнюються до артефактів: «Вранішнє порожнє місто скидалося на забуте
горище, завалене скринями, комодами й шафами, переповнене секретами, таємницями й справжніми кістяками»
(Л. Дашвар «Мати Все»), і навпаки артефакти концептуалізуються як соціальні локуси: «Грубі чоловічі персні з пафосними
діамантовими вставками здавалися ярмарком несмаку» (Л. Дашвар «Мати Все»). Результати, представлені в таблиці 3,
свідчать про те, що письменники найчастіше здійснюють змішування за подібністю форми артефактів, що взагалі не притаманно жінкам, натомість авторки частіше вдаються до змішування за зовнішнім виглядом і застосуванням.
Таблиця 3. Метафоризація концептосфери АРТЕФАКТ
Тематична група

Концепт/фрейм
Застосування
Звук
Зовнішній вигляд
Матеріал виготовлення
Форма
Функціонування

Відносна частотність метафор жінки
(%)

Відносна частотність метафор
чоловіки (%)

0,81
1,62
0,81

1,94
0,39
0,58
0,39
2,92
0,78
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У текстах письменниць метафоричне змішування з концептосферою Людина (зовнішній вигляд, фізичні характеристики) має позитивне або нейтральне забарвлення. Концептосфери ЛЮДИНА, ЧАСТИНИ ТІЛА ЛЮДИНИ
автори та авторки концептуалізують як артефакти чи частини артефактів: «кожен з того молодого м’ясного рагу подумав»
(І. Роздобудько «ЛСД. Ліцей слухняних дружин»). Натомість вербалізації зовнішнього вигляду в чоловіків мають здебільшого негативне забарвлення, особливо якщо мова йде про вигляд людини, яка веде шкідливий, неправильний спосіб життя
або пережила негативні ситуації: «затаскане і нікому не потрібне дівчатко» (А. Дністровий «Місто уповільненої дії»).
Дані, уміщені в таблиці 4, засвідчують той факт, що письменниці частіше вербалізують зовнішній вигляд людини в термінах субконцептосфери АРТЕФАКТ, а письменники більше використовують лексику на позначення результату дії, а також
результату застосування (останньої немає в жінок) артефакту, під час метафоричного осмислення зовнішності людини.
Таблиця 4. Метафоризація концептосфери Людина (зовнішній вигляд, фізичні характеристики)
Концепт/фрейм
Артефакт
Результат дії
Результат застосування
Характеристики

Відносна частотність метафор
жінки (%)

Відносна частотність метафор
чоловіки (%)

2,16
0,27
0,54

0,58
1,17
0,78
0,37

У «чоловічих» текстах натрапляємо на вербалізації віку людини в термінах концептосфери АРТЕФАКТ: стара духовка, стара тумба, старе хабоття (про людину старшого віку), соска (про молоду людину). Зауважимо, що таким номінаціям властиве здебільшого негативне забарвлення: «стара тумба лекторка робить нам зауваження» (А. Дністровий
«Місто уповільненої дії»), проте в творах авторок майже не знаходимо подібних прикладів.
Під час метафоричного осмислення концептосфери Інтелектуальні характеристики, стани, процеси,
дії, голова концептуалізується як вмістище для думок, своєю чергою, думки – це артефакти, що наповнюють вмістище.
У випадку, коли людина позбувається обтяжливих, небажаних чи таких, які турбують, думок, голову концептуалізують
як порожнє вмістище (треба зазначити, що такі вербалізації виявлені лише в творах письменників): «В голові поступово
утворювалася приємна порожнеча» (Брати Капранови «Щоденник моєї секретарки»). Окрім цього, письменниці думки
концептуалізують як артефакти, які впливають на нас: «іноді різала думка» (М. Матіос «Солодка Даруся»). Інтелектуальні
характеристики людини в «чоловічих» та «жіночих» текстах вербалізовано як артефакти: «Вони таки не мають смальцю
в голові» (М. Матіос «Солодка Даруся»), також у творах письменників інтелектуальним характеристикам людини приписано характеристики артефактів: «телебачення – притуплює людину, від цього, мабуть, лоб також може вужчати»
(А. Дністровий «Місто уповільненої дії»). Інтелектуальні процеси автори та авторки описують у термінах дій та функціонування предметів: «я хочу всю цю біду стерти зі своїх мозгів так як стирають на магнітофонних касетах записи»
(А. Дністровий «Пацики: конкретний роман»). У таблиці 5 представлено частотний розподіл вербалізацій у термінах концептосфери артефакт у «чоловічих» та «жіночих» текстах.
Таблиця 5. Метафоризація концептосфери Інтелектуальні характеристики, стани, процеси, дії
Концепт/фрейм
Дії
Результат дії
Артефакт
Характеристики
Застосування
Функціонування
Звук
Результат застосування

Відносна частотність метафор
жінки (%)

Відносна частотність метафор
чоловіки (%)

3,23
2,43
1,89
1,35
0,81
0,81
0,27
0,27

0,78
0,19
0,78
0,58
0,78
0,58
0,39
0,58

У творах письменників та письменниць емоції та емоційні стани постають як предмети: «одягає неприродну усмішку
на сумне обличчя» (А. Дністровий «Пацики: конкретний роман»). Концептосфери ЛЮДИНА, ЧАСТИНИ ТІЛА ЛЮДИНИ, ДУША концептуалізовано як вмістище для емоцій, своєю чергою, емоції виступають речовинами, рідинами, матеріалами або предметами, які наповнюють ці вмістища «Він сидів поруч із дівчиною в салоні новенької «тойоти», у душі не
кішки – екскаватор! І думки ж такі правильні: зараз панночка завезе його до такої ресторації, де чашка кави двадцять
баксів» (Л. Дашвар «Мати Все»). Відсутність будь-яких емоцій чи переживань характеризується пустотою вмістища: «Він
ішов вулицею, геть зовсім байдужий, мовби спорожнілий» (М. Матіос «Солодка Даруся»). Натрапляємо на поодинокі
приклади в текстах письменниць, у яких емоції концептуалізовано як контейнери «Ой, то не порожні страхи» (Л. Дашвар
«На запах м’яса»). Такі негативні емоції, як злість, переживання чи сум жінки концептуалізують як гострі предмети, які діють на людину або її частину тіла: «Серце краялося. Як збагнути?» (Л. Дашвар «Мати Все»), також емоції вербалізуються
як артефакти, за допомогою яких ми впливаємо на інших людей (подібні вербалізації притаманні чоловікам): «Господи,
душу в нього вклали, любов’ю і турботою оповили, як тільки пуповину перерізали» (Л. Дашвар «Рай. Центр»). Під впливом сильних емоцій людина або її частини тіла перетворюються на артефакти: «У дортуарі настала така тиша, що ми
почули, як в саду падають яблука. Ми закам’яніли. З нас можна було ліпити скульптуру» (І. Роздобудько «ЛСД. Ліцей
слухняних дружин»), зокрема, частим випадком є використання метафоричної моделі Людина – це машина, пристрій чи механізм: «Якщо ви нормальна людина… Стаса трусило. Двигун усередині обжерся пального і торохтів,
як скажений» (Л. Дашвар «Мати Все»), а процес виникнення емоцій вербалізовано в термінах функціонування пристроїв
та механізмів: набирати/знизити оберти, заводитися, увімкнути трансформатор журби, варто зауважити, що саме письменники надають перевагу таким вербалізаціям. Найчастотнішим випадком є концептуалізація людини, яка перебуває під
дією сильних негативних емоцій, як артефакту, а емоції мають руйнівний вплив на неї, її частину тіла чи душу: «Вово, ти
дійсно направив туди водолазів? – шепоче у вухо. Сердюка – у шмаття» (Л. Дашвар «Рай. Центр»). У таблиці 6 вміщено
дані про відносну частотність вербалізацій концептосфери Емоції у термінах концептосфери АРТЕФАКТ.
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Таблиця 6. Метафоризація концептосфери Емоційні характеристики, стани, процеси, дії
Емоція
Сум
Страх
Розпач
Захоплення
Любов
Ненависть
Нудьга
Прояв емоцій
Радість
Переживання
Злість
Кохання
Відсутність емоцій
Здивування

Відносна частотність метафор
жінки (%)
5,39
1,08
0,54
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
1,89
4,85
1,62
1,62
0,81
-

Відносна частотність метафор
чоловіки (%)
1,17
0,19
0,58
0,58
0,78
1,17
0,58
0,39
1,36

Результати, представлені в таблиці 7, показують, що жінки частіше концептуалізують емоції як певні артефакти, здійснюють змішування результатів фізичної дії та характеристик артефактів з емоційною концептосферою.
Таблиця 7. Метафоричне змішування з концептосферою Емоційні характеристики, стани, процеси, дії
Концепт/фрейм
Характеристики
Результат фізичної дії
Артефакт
Дії
Застосування
Функціонування
Результат застосування
Звук

Відносна частотність метафор
жінки (%)

Відносна частотність метафор
чоловіки (%)

6,20
5,12
2,70
1,89
1,62
1,35
1,08
-

0,78
1,36
1,56
1,36
1,17
0,19
0,39

Під час метафоричного осмислення концептосфери Психологічні характеристики, стани, процеси, дії
людина, душа, розум чи серце концептуалізуються як вмістища. У письменників вмістищами постають також свідомість
людини та певні психологічні стани: «вганяючи душу мою в тугу й депресію» (С. Жадан «Ворошиловград»). У жінок
натрапляємо на вербалізації в термінах концепту ВМІСТИЩЕ у випадках, коли людина перебувала в негативних психологічних станах: «Я сюди від усіх втекла, – спустошено відказує Майка» (Л. Дашвар «На запах м’яса»). Людину в певних
психологічних станах концептуалізовано як артефакт. Письменники такі концептуалізації також здійснюють за допомогою
термінів на позначення функцій пристроїв чи механізмів: «На якийсь час я зникаю у цій грі повністю, відключаюся від
світу й існую тільки тут» (Брати Капранови «Щоденник моєї секретарки»). У «чоловічих» текстах наявні численні вербалізації станів, у яких людина божеволіє, втрачає здоровий глузд чи самоконтроль, із компонентами дах, дашок, планка,
клєма: «У кожного планка падає по-своєму, – знаходжу собі виправдання, – але ж ми не зобов’язані робити те, що нас
харить, і спокійно дивитися, як ця лажа підриває дах нашим друзям» (А. Дністровий «Пацики: конкретний роман»).
У письменниць натрапляємо на концептуалізації характеристик психологічної стійкості за принципом людина/частина тіла – це артефакт: «Далі слухати такий колоритний бригадирчин монолог міг тільки хіба що дерев’яний
чоловік» (М. Матіос «Солодка Даруся»).
У таблиці 8 подано кількісне співвідношення ознак метафоричного змішування з ділянкою Психологічні характеристики, стани, процеси. Результати свідчать, що жінки частіше здійснюють вербалізації в термінах характеристик артефактів, натомість чоловіки частіше вживають терміни на позначення дії та результатів дій, пов’язаних з
артефактами.
Таблиця 8. Метафоризація концептосфери Психологічні характеристики, стани, процеси
Концепт/фрейм
Результат дії
Дія
Функціонування
Застосування
Звук
Характеристики

Відносна частотність метафор
жінки (%)

Відносна частотність метафор
чоловіки (%)

1,35
1,08
0,54
0,27
0,27
2,70

6,24
2,92
0,58
0,19
0,58

У межах речоморфного напрямку людина, її частини тіла концептуалізуються як артефакти, зокрема як вмістища чи
пристрої: «де дістати кошти на ремонт мого тіла після побоїв» (А. Дністровий «Місто уповільненої дії»). Чоловіки
значно частіше, аніж жінки схиляються до вербалізацій частин тіла людини в термінах концептосфери артефакт/частина артефакту (10,14% – у текстах письменників, 1,89% – у письменниць): «Приставай обережно, не відразу, бо
стане на роги і відкриє хліборізку» (А. Дністровий «Пацики: конкретний роман»). Під впливом певних фізіологічних
станів людина або її частини тіла перетворюються на предмет, або ж самі стани та відчуття, що їх супроводжують (напр.
біль), вербалізуються як артефакти, що перебувають у середині нас чи наших частин тіла: «Як доньку рятувати, так мамці у ногах – вічні двигуни» (Л. Дашвар «Село не люди»). Частим випадком є концептуалізація фізіологічних відчуттів як
гострих предметів, що мають руйнівний вплив на організм людини чи певних частин її тіла: «голова не болить її ніколи,
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а як лиш хто нагадає вголос – тоді череп зносить, наче тупою сокирою: цюк та цюк, лиш кістки довбає, а зітнути
не може» (М. Матіос «Солодка Даруся»). Для опису певних фізіологічних процесів і станів у «чоловічих» та «жіночих»
текстах використано терміни, що позначають особливості функціонування пристроїв: «Прийдеш, зарядиш батарейки
– знову молодий! <…> ходить, стерво, голяка по хаті, цицьки стирчать… І що ти думаєш? Спрацювало. Зарядився на
відстані» (Л. Дашвар «На запах м’яса»). Окрім цього, автори та авторки вербалізують фізіологічні процеси в термінах фізичних дій, що здійснюються артефактами: «Курив, орав очима землю» (Л. Дашвар «Мати Все»). У «чоловічих» творах, на
відміну від «жіночих», наявні концептуалізації смерті або критичних фізіологічних станів як соціальних локусів: «смерть
– місце, куди ти завжди встигнеш, тому не потрібно туди поспішати» (С. Жадан «Ворошиловград»), – чи артефактів:
білі тапочки, настануть ласти, настане торба. У таблиці 9 подано дані про кількісний розподіл ознак метафоричного
змішування з концептосферою Артефакт. Результати свідчать, що чоловіки більшою мірою використовують терміни на
позначення конкретних артефактів, натомість жінки частіше здійснюють вербалізації в термінах результату фізичної дії на
артефакт, також спостерігаємо незначні розбіжності за іншими ознаками.
Таблиця 9. Метафоризація концептосфери Фізіологічні стани, процеси, дії, частини тіла людини
Концепт/фрейм
Артефакт
Результат дії
Дії
Функціонування
Характеристики
Застосування
Звук

Відносна частотність метафор
жінки (%)

Відносна частотність метафор
чоловіки (%)

4,31
3,50
2,70
1,62
1,62
0,81
0,27

12,09
1,56
1,95
2,34
1,75
0,19
0,19

Під час вербалізації концептів соціальної взаємодії письменники більше схильні до осмислення людини чи її
частини тіла як артефакту, особливо коли мова йде про вияв ставлення до іншої людини. Окрім цього, автори та авторки
використовують різні терміни концептосфери артефакт щодо людини. Такі вербалізації людини позначають, переважно, негативні якості. Зокрема, у «чоловічих» текстах знаходимо: гандон, екземпляр, елемент інтер’єру, затичка триперна,
підстилка, погони, слоїк ходячий, туз, плуг, натомість в жіночих: барахло, дровиняка в оці, збитий літак, лялька, підстилка, сміття, трофей, штучний діамант. Виявляючи своє ставлення до іншої людини, голос, погляд людини автори
концептуалізують як предмети чи вмістища: «кидали глумливі, сповнені скепсису погляди» (С. Жадан «Ворошиловград»).
Мовлення людини концептуалізовано як предмети (здебільшого слова) або дії чи результати дії артефактів: «нашіптуючи
на вухо якийсь такий чудний вінегрет зі слів, схлипів, зітхання і зойку» (М. Матіос «Солодка Даруся»). І письменники, і
письменниці концепт життя вербалізують як певний артефакт: «Життя перетворилося на дурний кросворд: напишеш
слово по горизонталі, вертикаль утратиш <…> а Ліда досі намагається всі клітини свого кросворда без утрат заповнити» (Л. Дашвар «Мати Все»), також наявні вербалізації за метафоричною моделлю життя – це мандрівка:
«самотню постать на узбіччі життя, загублену і не потрібну нікому» (Брати Капранови «Щоденник моєї секретарки»).
У досліджених текстах авторів наявні вербалізації сфери особистих стосунків у термінах концептосфери Війна:
«Ти просто, як фортеця Очаків. Неприступна та незворушна. <...> І зараз буде штурм. <...> З тону та напружених
плечей було зрозуміло – капітуляції не буде» (Брати Капранови «Щоденник моєї секретарки»). Ділову та політичну сфери
життя в авторів концептуалізовано як мандрівку: «А як уже акціонуємося, то відчалюємо і будемо плавати окремо» (Брати Капранови «Щоденник моєї секретарки»), як певний артефакт: політичні каруселі, рулетка. У «жіночих» та «чоловічих» текстах натрапляємо на позначення негативних ситуацій як предметів чи вмістищ: вафлі, гайки, гнила фішка, ласти,
торба, яма з лайном тощо.
Результати, представлені в таблиці 10, свідчать про те, що чоловіки під час метафоричного осмислення концептосфери
Соціальні характеристики, стани, процеси, дії частіше, аніж жінки, обирають терміни, що позначають певні
предмети та їх функціонування. Натомість жінки застосовують більше вербалізацій у термінах дій та характеристик предметів.
Таблиця 10. Метафоризація концептосфери Соціальні характеристики, стани, процеси, дії
Концепт/фрейм
Артефакт
Дії
Результат дії
Характеристика
Застосування
Функціонування
Звук

Відносна частотність метафор
жінки (%)
10,24
6,74
6,20
5,66
1,62
1,08
0,27

Відносна частотність метафор
чоловіки (%)
13,84
4,48
5,46
3,51
0,97
2,92
0,58

Отже, у межах цієї праці виявлено відмінності в кількісних показниках принципів метафоротворення в «чоловічих»
та «жіночих» текстах. Як свідчить досліджений матеріал, письменники та письменниці використовують різні терміни
концептосфери АРТЕФАКТ для вербалізації низки цільових ділянок. Під час дослідження концептосфер отримано такі
результати: значні незбіги наявні в метафоризації концептосфер АРТЕФАКТ, ФІЗІОЛОГІЧНІ СТАНИ, ПРОЦЕСИ, ДІЇ,
ЧАСТИНИ ТІЛА ЛЮДИНИ, ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТАНИ, ПРОЦЕСИ, СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТАНИ, ПРОЦЕСИ, ДІЇ, відмінності спостережено у використанні різних метафоричних моделей та в кількісних
показниках вербалізацій. Аналіз решти цільових ділянок показав лише незначні відмінності. Оскільки в цій статті розглянуто лише речоморфні метафори, заплановано дослідити інші принципи метафоричного осмислення дійсності, а також
детальний аналіз цільових ділянок в «чоловічих» та «жіночих» творах.
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СУЧАСНИЙ СТАН КОРПУСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано основні напрямки сучасних корпусних досліджень в Україні та охарактеризовано найвідоміші створені одномовні корпуси писемного й усного мовлення. Також описано проект Корпусу усного транскрибованого українського мовлення.
Ключові слова: корпусна лінгвістика, корпус писемного мовлення, корпус усного мовлення, анотація.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОРПУСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УКРАИНЕ
В статье проанализированы основные направления современных корпусных исследований в Украине и
охарактеризованы наиболее известные существующие одноязычные корпуса письменной и устной речи. Также описан проект Корпуса устной транскрибированной украинской речи.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус письменной речи, корпус устной речи, аннотация.
MODERN STATE OF CORPUS RESEARCH IN UKRAINE
The theoretical problems of corpus linguistics have been in the focus of attention of many Ukrainian researchers, but
few papers reported on the contemporary state of corpus studies in Ukraine. The article analyses the main trends of research
within the field of modern corpus linguistics in Ukraine. It characterizes the most famous existing monolingual corpora
of written and spoken Ukrainian language. Such summary of the state of modern corpus resources has to contribute to
create and update many corpus databases. Nowadays in Ukraine there is an increasing need for linguistic speech corpora
containing phonetic markup. The author also describes the main principles of the transcribed Ukrainian speech corpus. The
transcribed Ukrainian speech corpus is a scientific project on the base of the Experimental Phonetics Educational Laboratory,
Institute of Philology, National Taras Shevchenko University of Kyiv. Consequently, according to the description of corpus
research in Ukraine, we can make a conclusion that nowadays there are several written and spoken Ukrainian language
corpora which are of the big scientific interest, and can be a good material for scientific research and different linguistic
studies. Nevertheless, it is very important to create Ukrainian speech corpora that give the opportunity to analyse the sound
implementation of the recorded texts.
Keywords: corpus linguistics, written language corpus, spoken language corpus, annotation.

Корпусний метод і його ресурси сьогодні активно використовують у різних лінгвістичних дослідженнях багатьох світових мов; мовні корпуси розрізняють за обсягом, типом, структурою, наповненням, призначенням тощо. Масиви даних
писемного й усного мовлення дають змогу як досліджувати окремі мовні явища, так і з’ясовувати закономірності функціонування мовних одиниць різних рівнів. На думку О. Демської (Кульчицької), у сучасному українському мовознавстві вже
присутні основні теоретичні й практичні передумови розвитку корпусної лінгвістики.
Теоретичні проблеми корпусної лінгвістики перебувають у центрі уваги українських учених О. Демської (Кульчицької), В. Широкова, Є. Карпіловської, Н. Дарчук, В. Жуковської, В. Балог, С. Бук та ін. У 2005 році побачили світ колективна
монографія «Корпусна лінгвістика» (автори – В. Широков, О. Бугаков, Т. Грязнухіна та ін.) і монографія О. ДемськоїКульчицької «Основи Національного корпусу української мови», що стали теоретичною базою для наступних корпусних
досліджень. В Україні корпусними студіями активно займаються вчені Інституту української мови НАНУ та Інституту
мовознавства ім. О. Потебні НАНУ, Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ, Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка тощо.
Метою статті є аналіз основних досягнень українських учених у галузі корпусної лінгвістики та огляд найвідоміших
створених одномовних корпусів писемного й усного мовлення. Такий зріз сучасного стану корпусних ресурсів має сприяти побудові й оновленню корпусних баз даних, зокрема й проекту Корпусу усного транскрибованого українського мовлення (КУТУМ). Це зумовлює актуальність нашої роботи.
Перш за все відзначимо, що українська наука потребує загальномовних корпусів української мови. Один з таких проектів утілює в життя Український мовно-інформаційний фонд НАНУ. На основі Національної словникової бази Фонд під
керівництвом академіка НАН України В. Широкова створив репрезентативний Український національний лінгвістичний
корпус (УНЛК), що проектувався як фундаментальна лексикографічна мовно-інформаційна система підтримки мовознавчих досліджень з орієнтацією на створення лексикографічних продуктів. Об’єктом дослідження в УНЛК є сучасна
українська літературна мова. Ця система нараховує понад 110 млн. слововживань, які містяться в джерелах електронних
українських текстів художньої, наукової, конфесійної літератури, публіцистики, ділових, законодавчих документів XIXXXI століть. Для джерельної бази даних Корпусу впроваджено Формат бібліографічного опису. Починаючи з 2000 р., було
проведено роботу зі створення мережевої версії цифрової бібліотеки Українського мовно-інформаційного фонду, яка є
складовою частиною УНЛК [11]. УНЛК – це ресурс закритого типу, доступ до якого надається в межах наукової співпраці
Фонду з освітніми установами.
На початку XXI ст. відділ лексикології та комп’ютерної лексикографії Інституту української мови НАН України розробляв ідею Національного корпусу української мови. У межах роботи над цим проектом було опубліковано монографію
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О. Демської-Кульчицької «Основи Національного корпусу української мови», присвячену «проблемам теорії та практики
створення електронного текстового корпусу загалом і корпусу української мови зокрема»; тут також вміщено розроблену
«систему кодів для морфологічної анотації саме корпусних текстів сучасної української мови з урахуванням міжнародних
корпусних анотаційних стандартів» [4, с. 9]. Через кілька років, після бурхливої наукової дискусії, доопрацювання та доповнення праці назву наукового проекту було змінено на «Корпус сучасної української мови». У результаті зміни загальної
концепції в 2011 році побачила світ монографія «Текстовий корпус: ідея іншої форми» О. Демської (Кульчицької). Мета
створення Корпусу сучасної української мови – це побудова емпіричної дослідницької моделі сучасної української мови.
За визначенням О. Демської (Кульчицької), «предметну галузь дослідницького, загальномовного, фрагментного, динамічного, синхронного, одномовного Корпусу сучасної української мови становитиме сучасна українська мова у таких її формах: літературна мова, діалекти та частково соціолекти» [4, с. 196]. Нижньою кількісною межею обсягу Корпусу автор вважає один мільйон слововживань, а верхню, із застосуванням прийому пропорційного збільшення, планує на сто мільйонів.
Один із відомих електронних текстових ресурсів української мови наукового характеру й відкритого типу створений
відділом структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України. Результатом багаторічних досліджень наукового колективу відділу стала повнотекстова база даних мовного фонду, що містить близько 700
тис. слововживань, забезпечена функціями орфографічного контролю текстів, аналізу їхньої семантичної, морфологічної
та синтаксичної структури. Для роботи з цими масивами даних розроблено спеціальні текстові процесори, до складу яких
увійшли системи автоматичного орфографічного контролю й редагування текстів РУТА і машинного українсько-російського та російсько-українського перекладу ПЛАЙ (автори – Т. Грязнухіна, Л. Орлова, Н. Дарчук, В. Критська та ін.) [4,
c. 14; 5, с. 78]. Результатом роботи вказаного відділу було створення генерального реєстру комп’ютерного морфемно-словотвірного фонду української мови обсягом 171 304 слова з інформацією про їхню морфемну будову, частиномовну належність, кількість властивих їм значень, абсолютну частоту вживання в півмільйонній текстовій вибірці сучасної української
художньої прози [5, с. 79]. Для роботи з указаним фондом розроблено спеціальну систему «Морфолог», а сам морфемнословотвірний фонд можна вважати важливим етапом лінгвоукраїністики на шляху до корпусної лінгвістики у практичному
й теоретичному планах [4, с 15].
У межах іншого наукового проекту «Корпусу української мови» колектив фахівців навчально-наукової лабораторії
комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка розробив
Дослідницький корпус сучасної української мови, тестова електронна версія якого представлена на лінгвістичному порталі Mova.info [7]; її обсяг – майже 50 млн. словоформ, масив даних працює як інформаційно-довідкова система. При
анотуванні корпусу було використано третій варіант системи автоматичного граматичного аналізу тексту (АГАТ) – новий
контекстний аналіз, створений співробітниками вказаної лабораторії комп’ютерної лінгвістики Н. Дарчук і В. Сорокіним;
базу даних анотовано на рівні морфеміки, морфології й синтаксису. Цей корпус дає змогу статистично обґрунтувати дослідження з української мови, літератури, культури, поглибити його відповідно до сучасних наукових норм [7]. На сайті
Mova.info є можливість отримувати різноаспектну статистичну інформацію про мовну одиницю за допомогою частотних
словників слів і словоформ.
Колектив кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету створив Корпус текстів української мови із морфо- і метарозміткою з метою вивчення граматичної службовості (обсяг бази даних –
близько 5 мільйонів слововживань). У межах проекту реалізовано зокрема систему тегів для службових частин мови [3].
Над проблемою створення та використання корпусів текстів працює науковий колектив лексикографічної лабораторії
LEXILAB на факультеті романо-германських мов Національного університету «Острозька академія». Проект передбачає
роботу над створенням корпусу української англійської мови (з текстами, представленими англійською мовою українцями), корпусу міжнародної української мови (це тексти, представлені українською мовою іноземцями, що не є громадянами
України) та корпусу спеціалізованого наукового мовлення (у вигляді корпусу наукових статей) [6].
Дослідники С. Бук і А. Ровенчак із Львівського національного університету імені Івана Франка працюють над зовнішньо і внутрішньо анотованим Корпусом текстів Івана Франка (КТФ); проектом передбачено охопити всі твори І. Франка
(приблизно 7 млн. слововживань) з усіма особливостями фонетичного, морфологічного, словотвірного, лексико-семантичного, фразеологічного, синтаксичного рівнів. КТФ має репрезентувати підсистему західного варіанту української мови
кінця ХІХ – початку ХХ ст. у різних стилях мови [1, с. 63]. Уже створено корпус текстів роману І. Франка «Перехресні
стежки», на основі якого укладено частотний словник і конкорданс.
На сьогодні в Україні вже створено чимало корпусів текстів писемного мовлення, але існує невелика кількість лінгвістичних корпусів усного мовлення, які містять фонетичну розмітку. Мовленнєві бази даних є здебільшого ресурсами закритого типу, що обслуговують потреби конкретних наукових установ. Отже, важливим завданням є створення саме корпусів
усного українського мовлення, що дають можливість опрацьовувати звукову реалізацію записаних текстів.
У галузі розпізнавання та синтезу українського мовлення беззаперечним лідером в Україні є відділ розпізнавання та
синтезу звукових образів Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем (МННЦІТС) у
м. Києві й Українська асоціація з оброблення інформації та розпізнавання образів (УАсОІРО) при ньому [10]. Для робіт у
галузі автоматичного розпізнавання українського мовлення дослідниками було розроблено такі мовленнєві корпуси:
1. UkReco – українськомовний багатодикторний мовленнєвий корпус, що містить понад 30 000 реалізацій слів і тисячі
речень (залучено близько 100 дикторів із різних областей України). Реалізації слів зберігають частотні пропорції фонем і є
фонетично збалансованими, при доборі слів враховували їхні частотні характеристики. Цей корпус використовують у дослідженнях з розпізнавання ізольованих слів, адаптації до голосу диктора та при побудові акустичних моделей для усного
словника-перекладача [2, с. 56]. Мовленнєву базу даних UkReco було створено к.т.н. М. Сажком.
2. Інший корпус містить аудіотексти виступів депутатів Верховної Ради України, записані через телевізійну мережу
від приблизно 400 дикторів. Особливості цього масиву даних: спонтанне мовлення, швидкий темп, емоційна забарвленість, висока якість запису. Обсяг – приблизно 40 годин [2, с. 56]. Ці записи використовуються для розробки експериментальної системи розпізнавання парламентського мовлення і вдосконалення авторської програми FindRealTranskription.
3. Постійно доповнюється і вдосконалюється Акустичний корпус українського ефірного мовлення (АКУЕМ), що
містить читане, підготоване та спонтанне теле- і радіомовлення (більша частина – це спонтанне мовлення), а також публічне мовлення і мовлення в природному середовищі. АКУЕМ містить понад 300 годин анотованого мовлення, записаного
приблизно від 2000 дикторів. Словник цього корпусу налічує понад 65 000 слів української мови [9, с. 81–82].
Серед призначених для синтезу українського мовлення корпусів, розроблених МННЦІТС, привертає увагу база даних,
створена на основі жіночого голосу професійного диктора. Також у відділі втілено в життя проект українськомовного
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корпусу опорного диктора обсягом понад 50 годин мовлення, який використовується в дослідженнях пофонемного і поскладового розпізнавання [2, с. 56].
Що ж до корпусів усного мовлення, записаного в природних умовах, то разом з Українською асоціацією з оброблення
інформації та розпізнавання образів Київський МННЦІТС працює над телефонною мовленнєвою базою даних спонтанного російського та українського мовлення обсягом близько 5 Гб (у GSM форматі), яка поки що не анотована. Вона містить
реальні записи з різних мобільних телефонів, частота дискретизації яких – 8 000 Гц [10].
Працюють над створенням мовленнєвих баз даних і українські діалектологи. Варто відзначити корпус діалектного мовлення «Українські говірки Донеччини», який створено колективом співробітників кафедри української мови Донецького
національного університету (Л. Фроляк, З. Омельченко, В. Познанська, Н. Клименко, Н. Михайлова, В. Дроботенко). Цей
матеріал було впорядковано та видано в 2000 році на компакт-диску «Українські говірки Донеччини. Фонотека. Вип. 1» (це
комп’ютерна хрестоматія-фонотека у звуковій та графічній формах). Для роботи з указаними корпусами аудіотекстів створено доступний і зручний для користувачів-філологів інтерфейс. Фонотека «Українські говірки Донеччини» містить понад
50 годин звучання діалектних текстів спонтанного мовлення, записаних від інформантів у 65 населених пунктах Донецької
області в 1997-2000 роках. Аудіотексти збережено у форматі WAV.сompress 24 KBit/sec. (24 000 Hz Mono), вони супроводжуються передмовою про історію формування українських говірок на Донеччині та їхні структурно-граматичні особливості [4,
с. 16]. Такі записи допомагають виявити фонетичні особливості говірки (звукову систему, інтонацію, наголос тощо).
На базі навчальної лабораторії експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка ми створюємо власний Корпус усного транскрибованого українського мовлення з фонетичною
розміткою, а теоретичною метою нашого дослідження є напрацювання теоретичних підходів і процедур для управління
корпусними ресурсами українського усного мовлення.
Для створення фрагментів вказаного корпусу й анотування аудіофайлів використано комп’ютерну програму ELAN
[13], її безкоштовно поширює Інститут психолінгвістики імені Макса Планка у місті Неймеген (Нідерланди) [12]. Застосування програми ELAN уможливлює створення багаторівневих анотацій медіафайлів Корпусу усного транскрибованого
українського мовлення. Матеріалом нашого дослідження слугувало українське природне усне мовлення, а саме фрагменти
звукового корпусу тривалістю понад 100 хвилин: це 27 аудіозаписів у wav-форматі трьох студентів, п’ятьох викладачів
Інституту філології й одного професійного актора (один із записів представляв спонтанне мовлення). На основі вказаних
звукозаписів було створено 42 файли анотацій у форматі *.eaf, що містять орфографічний запис аудіотекстів із пунктуаційними знаками та спрощену кириличну алофонемну транскрипцію для кожного аудіозапису. Створення дворівневих анотацій для кожного аудіофайлу проходило в чотири етапи в режимах розмітки, сегментації й транскрипції в програмі ELAN
[8]. Також уже розроблено таблицю відповідності кириличних і латинських символів для наступного транскрибування
фонозаписів за стандартами Міжнародного фонетичного алфавіту (IPA).
Варто зазначити, що різноманіття створених на сьогодні корпусів не обмежується вищевказаною інформацією, арсенал корпусних студій постійно доповнюється новими працями. Аналіз сучасного стану корпусних досліджень в Україні
свідчить про те, що на сьогодні вже створено кілька корпусів писемного й усного українського мовлення, які становлять
науковий інтерес і можуть слугувати матеріалом для лінгвістичних досліджень і наукових напрацювань. Водночас існує
потреба у створенні більшої кількості анотованих баз даних літературного українського усного мовлення, що містять фонетичну розмітку.
Перспективу нашого дослідження вбачаємо в анотуванні аудіотекстів Корпусу усного транскрибованого українського мовлення за допомогою символів IPA, що дозволить, по-перше, узгодити Корпус із міжнародними фонетичними стандартами, а по-друге, використовувати цю базу даних із метою вивчення української мови як іноземної.
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У ПОШУКАХ УТРАЧЕНОГО ТОМУ «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА»
ЗА РЕДАКЦІЄЮ А. Ю. КРИМСЬКОГО ТА С. О. ЄФРЕМОВА
У статті здійснено спробу частково відновити реєстр російських слів ІV тому «Російсько-українського словника» за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова шляхом аналізу словникових статей на літери А – П і виявлення випадків покликання на реєстрові одиниці на літери Р – Я через ремарки «см.» (смотреть) і «срв.» (сравнить).
З’ясовано особливості функціонування цих ремарок, наведено орієнтовний, вірогідний зміст української частини
деяких відновлених статей на Р–Я на основі внутрішнього резерву словника.
Ключові слова: російсько-український словник, реєстр словника, словникова стаття, реєстрова одиниця, ремарка, еквівалент перекладу.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ТОМА «РУССКО-УКРАИНСКОГО СЛОВАРЯ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. Ю.
КРЫМСКОГО И С. А. ЕФРЕМОВА
В статье предпринята попытка частично восстановить реестр слов ІV тома «Русско-украинского словаря»
под редакцией А. Ю. Крымского и С. А. Ефремова путем анализа словарных статей на буквы А – П и выявления
отсылок на реестровые единицы на буквы Р – Я через ремарки «см.» (смотреть) и «срв.» (сравнить). Выяснены особенности функционирования этих ремарок, приведены ориентировочное, возможное содержание украинской части
некоторых восстановленных статей на Р – Я на основе внутреннего резерва словаря.
Ключевые слова: русско-украинский словарь, реестр словаря, словарная статья, реестровая единица, ремарка,
эквивалент перевода.
FINDING THAT LOST «RUSSIAN-UKRAINIAN DICTIONARY» EDITED BY A. U. CRIMSKIY AND S. O. YEFREMOV
An attempt partly to renew the register of the Russian words of ІV-th book the «Russian-Ukrainian dictionary» edited
by А. U. Crimskiy and S. О. Yefremov that was destroyed is carried out in the article. Registry vocabulary includes not only
commonly used words, but those linguistic units that nominate the special concepts from the different areas of knowledge.
Considerable part of vocabulary, that had to enter this dictionary for today it remains inaccessible for a study linguists.
Vocabulary entries are analysed on letters A – П, the cases of calling are found out on register units on the letters of Р is Я
through the remarques of «см.» (watch) and «срв.» (compare). It is set that word to that the dispatch of «см.» is done a remarque, certainly by authors as a title – more widespread, more established or the cored word of synonymous row. Remarque
of «срв.» (but her variants of «ср.» and «срвн.») managers used as an optional element of interpretation of register units, to
deepen understanding of antonymous lexical units; to show community, closeness of tints of values of lexical units, that can be
synonyms only in certain contexts. By a continuous selection 1098 register units are educed by Russian, that had to enter to ІVth book the dictionaryThe Ukrainian equivalent of translation of rediscovered of register units is partly renewed on occasion.
Keywords: russian-ukrainian dictionary, register of dictionary, vocabulary entry, register unit, remarque, equivalent of
translation.

Словники – це один із засобів нагромадження результатів пізнавальної діяльності людства, показник культури народу.
У них зберігаються знання і досвід багатьох поколінь. Праця над укладанням словника вимагає глибоких знань і великих
зусиль. Кожен успішно виконаний у науковому відношенні словник є не лише відображенням окремого етапу або періоду
в розвитку мови, а й своєрідним показником соціально-економічного, культурно-освітнього й науково-технічного рівня
суспільства загалом. Словники виходять за межі власне мовознавчого або іншого вузькофахового призначення. Їх заслужено називають супутниками цивілізації.
«Російсько-український словник» 1924 – 1933 рр. (далі – РУС) – це фундаментальна багаторічна праця колективу лексикографів Інституту української мови НАН України на чолі з академіком А. Ю. Кримським та С. О. Єфремовим. Це була
перша академічна лексикографічна праця в радянській Україні. І. І. Огієнко зазначає: «Словник став появлятися випусками
з 1924-го року. Це в нас епохальна культурна наукова праця, що дала величезний матеріал, науково оброблений, і то матеріал нашої літературної мови» [5, с. 248]. На думку Ю. В. Шевельова, «одним з монументальних пам’ятників українського
культурного відродження 20-х років був у царині мовознавства так званий Академічний словник, що його повною назвою
було Російсько-український словник Української Академії Наук» [7, с. 32]. Том 1 (літери А – Ж) за ред. В. М. Ганцова,
Г. К. Голоскевича та М. М. Грінченкової вийшов 1924 р. (головним редактором тому був А. Ю. Кримський). Наступний
том 2 (літери З – Н, у трьох випусках) за ред. А. Ю. Кримського було підготовлено у 1929 – 1932 рр., том 3 (літери О – П,
у двох випусках) за ред. С. О. Єфремова – у 1927 – 1928 рр. Том 4 (літери Р – Я) за ред. С. О. Єфремова був складений у
друкарні, але літери було наказано розсипати, і том знищили [4, с. 80]. Доля рукопису сьогодні залишається невідомою.
Тому значна частина лексики, яка мала б увійти до цього словника, залишається недоступною для вивчення мовознавцями.
На сьогодні є значна кількість наукових розвідок, присвячених кодифікуванню різних груп лексики в І – ІІІ томах
РУСа. Зокрема Карпіловська Є. А., Кочерга О. Д. та Мейнарович Є. В. вивчали наукову мову словника; Матанцева А. О.
присвятила кілька статей дослідженню функціонування та способів творення термінів, які увійшли до реєстру згаданих
томів РУСа; Симоненко Л. О. досліджувала термінотворчу діяльність А. Ю. Кримського та її відображення у реєстрі РУСа;
Галас Б. К. заналізував «Українсько-російський словник, зібраний з народніх уст у Звиногородщині (Київщина)» як одне
з джерел РУСа; Скопненко О. І. – принципи лексикографічного опрацювання сталих висловів у РУСі. Проте в науковій
літературі на сьогодні немає відомостей про реєстр ІV тому РУСа.
Актуальність дослідження зумовлена неохідністю систематизації наукових даних про реєстр РУСа і полягає у частковому відновленні реєстру російських слів, які мали б увійти до складу четвертого тому. Встановлення списку реєстрових
слів на літери Р – Я є першим кроком на шляху розв’язання проблеми відновлення матеріалів утраченого тому словника.
Мета статті – проаналізувати словникові статті РУСа на літери А – П, виявити слова з ремарками «см.» (смотреть) та
«срв.» (варіанти «ср.» та «срвн.») (сравнить) на літери Р – Я, і таким чином частково відновити реєстр 4-го тому словника.
Традиційно перекладний словник складається з двох частин: реєстру й іншомовних відповідників до нього. Найважливішою проблемою в такому словнику є: 1) створення реєстру (він обумовлений метою і призначенням словника), що полягає в доборі реєстрових слів (визначення межі їх введення до реєстру); 2) питання еквівалентності в словнику – наведення
рівнозначних слів-відповідників у мові перекладу, спроможних передати семантику реєстрового слова [1, с. 9]. Яким має
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бути словник і для кого він призначений – це ті визначальні моменти, що визначають реєстр слів, дібраних до словника із
лексичної скарбниці мови. А для укладання перекладного словника важливим є як відбір слів до реєстру, їх семантичне
розроблення й стилістична оцінка, так і вибір оптимальних еквівалентів.
Упорядники словника, як зазначалося у «Передньому слові» до нього, «мали перед собою два головні завдання: дати
відповідних потребам часу реєстрових слів російських та вичерпати якомога глибше багаті і мало ще досліджені лексичні
скарби української мови» [РУС, т. 1., с. VI]. Поставлені завдання були виконані. Словник охоплює лексичний склад тогочасної російської літературної мови й подає переклад російських лексичних і лексико-фразеологічних одиниць українською мовою.
У передмові до РУСа укладачі писали: «Для реєстру російських слів використані були цілком «Русско-французский
словарь» Макарова, «Полный словарь русскаго и польскаго языка» Дубровського і «Словарь росийсько-український» М.
Уманця і А. Спілки (Львів 1893); окрім того, підчас роботи, систематично бралися до уваги «Словарь» Даля і «Словарь
русскаго языка» Рос. Акад. Наук. Проте, доводиться відзначити, що всі російські словники своїм реєстром слів страшенно
застаріли. Величезного числа слів, широко вживаних у живій мові освічених шарів сусспільства, в них немає... Ще-ж до
того «Словарь рус. яз.» Рос. Академії не доведено й до половини (останній випуск, що був у розпорядженні Комісії, це 1-й
вип. V-го тому – початок літери «Л», а ІІІ-го тому – «И» – теж тільки 1-й вип., що вийшов уже в світ)» [РУС, т. 1., с. VI].
У І – ІІІ томах РУСа ми виявили 1098 реєстрових одиниць російською мовою, які мали увійти до IV тому словника. Ми можемо це стверджувати, оскільки у словникових статтях на літери А – П містяться ремарки «см.» (смотреть)
і «срв.» (сравнить) і вказано лексичну одиницю, до якої спрямовують нас упорядники словника. Наприклад, у словниковій статті «Зауха́бистый»: «... 2) см. Разуха́бистый, Разбитно́й; 3) (дерзкий) зухва́лий; см. Наха́льный» [т. 2, в. 1,
с. 101]. Таким чином, у межах однієї словникової статті ми бачимо покликання на 3 реєстрових одиниці: «Разуха́бистый»,
«Разбитно́й» і «Наха́льный». Словникова стаття «Наха́льный» міститься у 3-му випуску ІІ тому РУСа (с. 828), а словникові статті «Разуха́бистый» і «Разбитно́й» мали міститися у IV томі словника. У словниковій статті «Граби́тель –
1) грабі́жник, грабівни́к; срвн. Разбо́йник; 2) дері́й, деру́н, дери́люд, зди́рщик, зди́рця (р. -ці), дряпі́жник, дряпі́ка, лупі́й
(р. лупія́). См. Обира́ло, Взя́точник» [т. 1, с. 305] виявляємо покликання на 3 реєстрових одиниці: «Разбо́йник», «Обира́ло»,
«Взя́точник». Перевіривши їх, ми встановили, що словникова стаття «Взя́точник» міститься у І томі РУСа (с. 125), словникова стаття «Обира́ло» міститься у І випуску ІІІ тому РУСа (с. 12). І таким чином можемо стверджувати, що словникова
стаття «Разбо́йник» мала увійти до IV тому словника.
У словникових статтях на літери А – П шляхом суцільної вибірки ми виявили 272 реєстрових одиниці на літеру «Р»,
343 – на літеру «С», 102 – на літеру «Т», 206 – на літеру «У», 15 – на літеру «Ф», 42 – на літеру «Х», 11 – на літеру «Ц», 51
– на літеру «Ч», 26 – на літеру «Ш», 9 – на літеру «Щ», 8 – на літеру «Э», 1 – на літеру «Ю», 13 – на літеру «Я». Ми можемо
стверджувати, що виявлені реєстрові одиниці дійсно мали увійти до IV тому РУСа, оскільки всі інші випадки покликання
через ремарки «см.» і «срв.» на реєстрові одиниці на літери А – П підтвердилися.
Найпродуктивнішим щодо наявності посилань на реєстр IV тому є ІІІ том РУСа. Порівняймо: у І томі ми виявили 58
реєстрових одиниць, у ІІ томі – 313 (у 1-му випуску – 155, у 2-му випуску – 85, у 3-му випуску – 73), а у ІІІ томі – 541 (у
1-му випуску – 117, у 2-му випуску – 424). Вірогідність 187 реєстрових одиниць підтвердилися кількома випадками вживання в різних випусках одного тому або в різних томах. Це зумовлено кількома чинниками, зокрема обсягом самого ІІІ
тому, який, на відміну від І, вийшов у 2 випусках. Проте очевиднішою причиною є утворення дієслів з певними відтінками
у значенні або дієслів доконаного виду від дієслів на літеру «Р» за допомогою префікса «по». Такі словникові статті є
дуже стислими і містять лише реєстрову одиницю, ремарку «см.» і лексичну одиницю на літеру «Р», яка мала міститися
у IV томі. Наприклад: «Поразбогате́ть, см. Разбогате́ть», «Поразболта́ть, см. Разболта́ть», «Поразбрани́ть, см.
Разбрани́ть», «Поразброса́ть, -ся, см. Разброса́ть, -ся», «Поразбе́гаться, см. Разбе́гаться». Карпіловська Є. А. ствержує, що про вміст РУСа «можна великою мірою судити за матеріялами перших трьох томів… До складання українського
реєстру можуть стати в пригоді й дієслова доконаного виду (та відповідні віддієслівні іменники), утворені додаванням
префіксів, а також іменники, що фігурують у сполуках чи ілюстраціях у непрямому відмінку (інколи у кількох)» [3, с.115].
У нашій розвідці ми скористалися її порадою щодо відновлення реєстру слів через форми доконаного виду дієслів, проте
зробили це для російської частини реестру словника.
Для тлумачення наведених лексичних одиниць упорядники використовують ремарку «см.». Це відбувається у таких
випадках:
відсилання до основної розробленої словникової статті відповідно до традицій подання видових корелятів. Наприклад, у словниковій статті «Попари́ть» упорядники використовують ремарку «см.»: «Попари́ть – побуя́ти, поширя́ти,
пошуга́ти, покружля́ти (де́який час); см. Пари́ть…». У словниковій статті «Пари́ть» виявляємо, що для перекладу використано безпрефіксні твірні основи: «Пари́ть (о птицах, мыслях) – буя́ти, ширя́ти, шуга́ти, кружля́ти, (витать) вита́ти
в чо́му…». Звідси робимо висновок, що й у IV томі у словникових статтях на позначення видових корелятів використовувалися твірні основи відповідних українських дієслів I–III томів, утворених префіксальним способом. Розглянувши словникову статтю «Похрома́ть – покульга́ти, пошкутильга́ти, покуля́ти, покривуля́ти (яки́йсь час). См. Хрома́ть», робимо
припущення, що словникова стаття «Хрома́ть» могла мати такий вигляд: «Хрома́ть – кульга́ти, шкутильга́ти, куля́ти,
кривуля́ти»;
фіксування фонетичних варіантів, наприклад: «Вдо́д, см. Удо́д», «Ега́-ба́ба, см. Яга́-ба́ба», «Ерлы́к, см. Ярлы́к»;
наведення російських прикметників з префіксом «пре-», що має значення перебільшення, вищого вияву ознаки,
властивий для якісних прикметників, прислівників, і під час перекладу може реалізуватися через префікс «пре-», суфікс «-енн», лексему «дуже» або словом з іншою основою. Наприклад: «Презло́й – ду́же злий (лихи́й, лю́тий), презли́й,
прелихи́й, прелю́тий; см. Злой». У словниковій статті «Злой» виявляємо, що для перекладу використано як безпрефіксні
твірні основи уже згаданих прикметників: лихи́й, злий, лю́тий, так і інші лексичні синоніми: недо́брий, кля́тий, злісни́й,
злі[о]сли́вий…». Розглянувши словникову статтю «Преси́льный – ду́же си́льний, силе́нний, преси́льний, ду́же міцни́й, ду́же
поту́жний; см. Си́льный», робимо припущення, що словникова стаття «Сильный» частково могла мати такий вигляд:
«Си́льный – си́льний, міцни́й, поту́жний»;
наведення стрижневого слова певного синонімічного ряду. Наприклад, у словниковій статті «Го́ре» упорядники використали ремарку «см.»: «Го́ре – 1) (сущ.) го́ре, (ум. Го́ренько, го́речко), ли́хо, біда́. См. ещё Печа́ль, Тоска́, Бе́дствие,
Несча́стье». Розглянувши словникові статті «Печа́ль», «Бе́дствие», «Несча́стье», виявляємо, що спільними для двох із
них є перекладні еквіваленти: лихо, біда, недоля. Тому робимо припущення, що у словниковій статті «Тоска́» для перекладу також могли були використані такі одиниці;
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фіксування повних синонімів, наприклад: «Овра́жка, зоол. см. Су́слик.», «Гонорре́я, см. Три́ппер».
Слово, до якого зроблено відсилання ремаркою «см.», визначено авторами як заголовне – поширеніше, усталеніше,
стрижневе слово синонімічного ряду.
Ремарку «срв.» (та її варіанти «ср.» і «срвн.») упорядники використовують як факультативний елемент тлумачення,
тоді, коли хочуть:
1) поглибити розуміння антонімічних лексичних одиниць. Наприклад, у словниковій статті «Нему́дрый – 1) нему́дрий,
нерозу́мний, (глуповатый) недоу́мкуватий; срв. Му́дрый;...» упорядники використали ремарку «срв.». Розглянувши
словникову статтю «Му́дрый – му́дрий, розу́мний, (фамил.) мудря́чий, (только насмешл., полон.) мо́ндрий...», виявляємо, що для перекладу упорядники використали еквіваленти-антоніми без префікса «не». Тому вважаємо, що в IV томі
автори РУСа працювали за тим самим принципом. Розглянувши словникову статтю «Нераскры́тый – нерозкри́тий;
неви́критий; нерозго́рнений; нерозчи́нений и т. п.; срв. Раскры́тый (под Раскрыва́ть)», припускаємо, що словникова
стаття «Раскры́тый» частково могла мати такий вигляд: «Раскры́тый – розкри́тий; ви́критий; розго́рнений; розчи́нений»;
2) продемонструвати спільність, наближеність відтінків значень лексичних одиниць, які можуть бути синонімами лише
в певних контекстах. Наприклад: «Поте́ха – заба́ва, за́бавка, розва́га, уті́ха, (і)гри́ще, умо́ра; срв. Заба́ва, Развлече́ние».
Словник української мови в 11-ти томах (далі – СУМ) так тлумачить іменник «Забава – 1. Заняття з метою розважитися,
повеселитися; розвага, гра. 2. Те, що дає розвагу, втіху. 3. розм. Зібрання, на якому розважаються, веселяться» [СУМ, Т. 3,
с. 13]. Розглянувши словникову статтю «Заба́ва – 1) см. Забавле́ние; 2) (развлечение) заба́ва, за́бавка, розва́га, уті́ха, ум.
уті́шка…; 3) (мешканье) ба́влення, ба́віння, барі́ння; 4) см. Заба́вка» у РУСі, ми виявляємо, що іменник «Заба́ва» може
вживатися у 4-х значеннях, друге з яких містить уточнення «развлечение» і є спільним з іменником «Поте́ха» і тому перекладається спільними еквівалентами «заба́ва, за́бавка, розва́га, уті́ха».
Іменник «Развлече́ние», до якого спрямовують нас упорядники РУСа за допомогою ремарки «срв.» у СУМі розтлумачено так: «Розвага –1. Те, що розвеселяє, розважає людину. 2. Те, що заспокоює, утішає кого-небудь у горі, нещасті і т. ін.;
утіха. 3. Дія за знач. розважа́ти» [СУМ, Т. 7, с. 621]. Припускаємо, що «Поте́ха, Заба́ва, Развлече́ние» у випадку, коли
вони мають значення «те, що розвеселяє, розважає людину» (СУМ) виступають як синоніми і для їх перекладу упорядники мали використати спільні еквіваленти. Так, у «Російсько-українському словнику» О. Ізюмова 1930 р. (далі – РУС 1930):
«Развлечение – 1) (действие) розважа́ння; 2) розва́га, -ги, за́бав(к)а, -ки». У «Словарі росийсько-українському» М. Уманця
і А. Спілки (далі – РУС 1893 – 1898) читаємо: «Развлече́ніе = розва́га (С. Л. Жел.), розважа́ння, розри́вка, ба́влення, потїха, втїшка». Ці словники могли бути використані укладачами РУСа як джерела IV тому, оскільки вони були надруковані
раніше і А. Ю. Кримський та С. О. Єфремов мали змогу ознайомитися з ними.
Отже, ми встановили, що іменники «Поте́ха, Заба́ва, Развлече́ние» можуть вступати у синонімічні відношення лише
у певних контекстах, зокрема, якщо іменник «Заба́ва» вживається з другим значенням, зафіксованим у самому РУСі, а
іменник «Развлече́ние» – зі значеннями 1 – 2, зафіксованими пізніше в СУМі. У такому разі вони могли перекладатися
спільними еквівалентами «заба́ва, за́бавка, розва́га, уті́ха». Уживаючись з іншими значеннями, вони не могли вступати у
синонімічні відношення. Тому упорядники в словниковій статті «Поте́ха» використали ремарку «срв.».
Особливу цінність становлять ті виявлені лексичні одиниці, посилання на які містяться у двох і більше словникових
статтях. Зокрема, ми виявили 140 реєстрових слів у 2-ох словникових статтях; 40 – у 3-ох; 4 – у 4-ох; 2 – у 5-и та 1 – у 8-ми
словникових статтях. Такі реєстрові одиниці можуть міститися як у межах одного випуску одного тому, так і в різних випусках одного тому, а також у різних томах.
Розгляньмо реєстрові одиниці, які трапляються у різних томах, зокрема у І та ІІІ, та у ІІ та ІІІ. Так, прикметник
«Скупо́й» трапляється у словникових статтях «Крохобо́рный – 1) окру́шний; 2) см. Скупо́й» (1-й випуск ІІ тому С.1025)
та «Прескупо́й – прескупи́й, скупе́зний, ду́же скупи́й, прескна́рий, скнарю́чий, ду́же скна́рий…см. Скупо́й» (2-й випуск ІІІ
тому С.2777), укладачами яких були різні люди. Зокрема, редактором ІІ тому був А. Ю. Кримський, а ІІІ тому – С. О. Єфремов. І той факт, що вони обидва для паспортизації використали ремарки «см.» свідчить, що під час побудови словникових
статей і перекладу реєстрових слів вони користувалися спільно виробленими принципами.
Таким чином, за матеріалами, виявленими у перших трьох томах РУСа, ми можемо судити про вміст реєстру ІV тому та
в деяких випадках відновити українські еквіваленти перекладу віднайдених 1098 реєстрових одиниць, таких, як ра́довать,
ра́нний, спле́тник, стара́ться, сы́пать, темнота́, топта́ть, угнете́ние, угрю́мый, удо́бный, украша́ть, ухажё́ р,
фы́ркать, хи́жина, хло́пать, цвести́, чрезме́рный, шага́ть, ще́бень, экипа́ж, явля́ть та ін.
Це досить важливо на сучасному етапі розвитку української перекладної лексикографії, оскільки перекладний словник
робить доступним найважливіші джерела будь-якої інформації: наукову літературу, періодику тощо. Відновлення реєстру
РУСа має вагоме науково-теоретичне значення для опису лексико-семантичних систем залучених до нього мов. Наше дослідження поки що є побіжним та попереднім, докладний мовознавчий аналіз ще попереду. Проте ми можемо стверджувати, що частково відновити реєстр російських слів ІV тому та віднайти їхні українські відповідники у тексті перших трьох
томів цілком можливо.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ПУТІВНИКІВ ПО УКРАЇНІ
Стаття присвячена розглядові основних аспектів дослідження англомовної туристичної термінології, зокрема,
функціонального. Розглянуто загальні характерні риси англомовних туристичних путівників та особливості функціонування у них туристичних термінів.
Ключові слова: термін, термінологія, путівник, функціонування.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ ПО УКРАИНЕ
Статья посвящена рассмотрению основных аспектов исследования англоязычной туристической терминологии, в частности, функционального. Рассмотрены общие характерные черты англоязычных путеводителей и особенности функционирования в них туристических терминов.
Ключевые слова: термин, терминология, путеводитель, функционирование.
LINGUISTIC PECULIARITIES OF THE ENGLISH GUIDES TO UKRAINE
The article outlines main aspects of study of the English tourism terminology, in particular, functional. General specific features of the English guides and peculiarities of tourism terms functioning in them have been viewed in the article. The aim of our
work is to consider the functioning of the English tourism terminology in guidebooks to Ukraine. The research is based on the materials of these English-speaking guides online: World Travel Guide and Travel to Ukraine (the Official Travel Website and Guide
to Ukraine). In linguistics a guidebook is considered a kind of tourist discourse genre. Characteristic features of tourist guides are
a high degree of generalization, precision, information and impersonality. The main functions of guides are informative (presenting
factual information) and advertising (creating a positive image of a specific tourist site that aims to interest potential tourist on his
visit). These features influence the choice of vocabulary of travel guides. Several microfields are presented in the English tourism
terminology. They are organization of tourism, accommodation, transport, food, leisure time. Implementing promotional and informational functions also contributes to polycode nature of the guide – the presence of illustrations, on the one hand, renders factual
information (various maps) on the other – helps to create a high positive image of a particular object (photo).
Key words: term, terminology, guide book, functioning.

Одним із пріоритетних завдань сучасної лінгвістичної науки є вивчення підмов, які обслуговують різноманітні сфери
професійної діяльності людини. На сьогодні існують численні дослідження як загальнотеоретичних питань термінознавства [2; с. 3], так і окремих терміносистем. Водночас недостатньо дослідженими залишаються терміносистеми порівняно
нових галузей діяльності людини, серед яких і туристична, що почала формуватися як індустрія лише на початку ХХ
століття, а в Україні з’явилася лише в 90-х роках [1, с. 6].
Мета нашої роботи полягає у розглядові лінгвістичних особливостей англомовних путівників по Україні.
Матеріалом дослідження слугувала вибірка з наступних англомовних онлайн путівників: World Travel Guide, Travel to
Ukraine (the Official Travel Website and Guide to Ukraine).
Туристичний путівник (travel guide) визначається як друкована книга, електронний чи аудіовізуальний довідник, який
присвячений певній країні чи місту, містить інформацію щодо географічних, історичних, культурних особливостей країни, її пам’яток, наявних видів проживання, харчування, транспорту та розваг і зазвичай супроводжується ілюстраціями,
схемами, картами [4, с. 10].
У лінгвістиці путівник розглядається як жанровий різновид туристичного дискурсу [5, с. 56]. Характерними рисами туристичних путівників є високий ступінь узагальнення, точність, інформативність та імперсональність. Основними
функціями путівників є інформативна (представлення фактуальної інформації) та рекламна (створення позитивного образу певного туристичного об’єкта, що має на меті зацікавити потенційного туриста щодо його відвідання). Саме цими
функціями зумовлений вибір лексичного складу туристичних путівників.
Текст путівника понад усе тяжіє до таких жанрів публіцистичного стилю, як нарис і журнальна стаття. Однією з найбільш яскравих рис публіцистичного стилю є використання власних імен, географічних назв і топонімів, разом з емотивними словами і словосполученнями з позитивною конотацією, узуальними метафорами та порівняннями. Особливості
науково-популярного стилю також знайшли своє відображення в тексті путівника, оскільки він прагне надати читачеві
детальнішу фактуальную інформацію про пам’ятки і максимально розширити його фонові знання [4, с. 12].
Мові путівника властива логічність, послідовність, монологічний характер викладу. Лексику путівника складають три
основні пласти: загальновживані слова, загальнонаукові слова і терміни [4, с. 11].
Слід зазначити, що структура проаналізованих електронних путівників ідентична. Вони насамперед містять загальну
інформацію про Україну, яка розміщується на головній сторінці путівника. Наприклад:
«Vast and vaguely mysterious, Ukraine is barely known to outsiders despite being one of the largest countries in Europe. It’s a
country of varied landscapes and surprising cultural diversity» (6).
Всі джерела дослідження містять короткі відомості про історію країни, особлива увага при цьому надається сучасному
стану речей. Велику увагу укладачі досліджуваних путівників приділяють описові культурних особливостей нашої країни.
Так, зокрема, всі джерела містять інформацію стосовно релігійних конфесій:
«Religion: About 60% of Ukraine’s population claim to be either not religious or do not identify with a particular church.
Around 15% are members of the Kyiv Patriarchate of the Ukrainian Orthodox Church while 11% belong to the Moscow
Patriarchate. Another 5%, mostly in western Ukraine, adhere to the Uniate (Eastern-rite) or Ukrainian Greek Catholic tradition.
Other minorities include the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, the Roman Catholic Church and various Protestant
groups. There is also a Muslim minority (mainly consisting of Tatars in Crimea), which makes up 12% of the population» (7).
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Крім цього, укладачі путівників наголошують на практичних порадах стосовно поведінки іноземця в Україні, його
сприйняття господарями та на нормах соціальної поведінки.
Це добре ілюструється наступними прикладами:
«Social conventions: Ukrainian people are generally warm and friendly to visitors. It is not at all uncommon for Ukrainians
to invite strangers into their own homes. Shoes should be removed on entering a home. Formal attire is rarely required, though
people dress smartly for the theatre. Visitors should avoid ostentatious displays of wealth in public places. Men should not shake a
woman’s hand unless it is offered to them. Women should cover their heads when entering a church or mosque» (6).
До важливої з практичної точки зору інформації відносимо тако відомості стосовно кліматичних особливостей України:
«Ukraine has a temperate continental climate with cold, snowy winters and warm summers. Lightweight clothes needed in
summer, light- to mediumweight in the spring and autumn and heavyweight in the winter» (6).
Як бачимо, даний блок інформації закінчується практичною порадою щодо необхідних речей для подорожуючого у
різні пори року.
До «енциклопедичної» інформації про Україну уналежнюємо також і відомості стосовно її географічного розташування із вказанням країн-сусідів та найважливіших водойм. Така ж довідкова інформація, як зазначення державних свят,
також має практичну спрямованість – таким чином туриста сповіщають про вихідні дні в офіційних установах та можливості стати свідком святкування.
«There are a number of national holidays in Ukraine which are celebrated with gusto. Unlike in some other countries, most of
these days have been enjoyed for centuries. Christmas, Easter and Whitsunday are non-business religious holidays – something
worth remembering if you’re planning to do some shopping or attempting to make business arrangements. It is a law in Ukraine
that if a particular holiday falls on a Saturday or Sunday, then the following Monday is an official holiday» (7).
Обов’язковим елементом структури всіх туристичних путівників України є наявність специфічних відомостей про
правила в’їзду та терміну перебування іноземних громадян в нашій країні.
«Passports: To enter Ukraine, a valid passport is required by all nationals referred to in the chart above. As a general rule,
visitors requiring visas should apply before travelling. The passport must have two blank pages and must be valid for three months
after the date of departure from Ukraine» (7).
До цієї групи відомостей відносимо також і правила імпортування та експортування певних товарів, розміщення яких
на сайті має на меті попередження проблем туриста при проходженні кордону:
«Banned imports: Illegal drugs and unlicensed firearms. Banned exports: Illegal drugs and unlicensed firearms. You must
obtain authorisation to export cultural goods» (7).
Зазначимо, що цей блок інформації постійно оновлюється і надає відомості про останні зміни стосовно візової політики держави:
«As of February 2014, foreign visitors to Ukraine must be able to show proof of sufficient funds to cover their stay. You
must have at least US$100 per day plus a five-day reserve of US$500. Your proof can be in the form of cash, bank or credit card
statements showing the appropriate balance, a confirmed accommodation booking, a tourist voucher, a letter of invitation from a
sponsor stating he/she will cover your costs while in Ukraine, or a return ticket» (6).
До суто практичних довідкових відомостей відносимо також інформацію про медичну допомогу, на яку можуть розраховувати іноземні туристи в реаліях сучасної України:
«The health service does, in theory, provide free medical treatment for all citizens and travelers who become ill. However, as in
most parts of the former Soviet Union, health care is a serious problem. The UK and Ukraine have a bilateral agreement on emergency
medical treatment, so UK travellers should not need to pay an insurance levy on arrival. Travel insurance is strongly recommended
however. Travelers are advised to contact their embassy, in the first instance, for advice on where to get medical help» (6).
Слід відзначити, що проаналізовані путівники розміщують інформацію, що виконує до того ж і функцію попередження
про можливі ризики для туриста. Так серед факторів, які можуть спричинити проблеми зі здоров’ям, зазначаються наступні:
«Food and drink: Water used for drinking, brushing teeth or making ice should have first been boiled or otherwise sterilised.
Milk is pasteurised and dairy products are safe for consumption. Only eat well-cooked meat and fish, preferably served hot.
Vegetables should be cooked and fruit peeled. Street food is generally safe if it is fresh and hot. Freshwater fish and mushrooms or
berries gathered in the area around Chernobyl north of Kiev are best avoided» (6).
Велику увагу укладачі путівників зосереджують на питаннях, що стосуються обігу валюти. Так, туристичні путівники
наводять інформацію про:
– валютну одиницю України:
«Currency information: Hryvnya (UAH) = 100 kopiyok (singular: kopiyka). Notes are in denominations of UAH500, 200, 100,
50, 20, 10, 5, 2 and 1. Coins are in denominations of UAH1 and 50, 25, 10, 5, 2 and 1 kopiyok» (7).
– можливість застосування кредитних карток та наявність банкоматів:
«Credit cards: Although still largely a cash economy, credit cards are becoming increasingly more accepted for the payment
of goods and services, however, cheaper restaurants and hotels will not usually accept them. Travelers should be aware there is
a high level of credit card fraud. ATM: ATMs are increasingly common throughout Ukraine, in towns as well as cities, and are
generally reliable» (7).
– особливості обігу туристичних чеків:
«Travellers cheques: Not generally advised as they can be difficult to exchange. If taken, they should be made out in US
Dollars» (7).
Далі традиційними структурними елементами путівників є надання інформації стосовно варіантів проживання в Україні, який розпочинається загальним описом готельного фонду країни:
«Not long ago, most hotels in Ukraine were former Soviet institutions where little had changed for decades. These days, many
of the older establishments have been either closed or refurbished to a decent standard offering a range of rooms of varying quality
and price. In larger towns and cities, especially in Kiev, Odessa, Lviv and Yalta, there is also a new generation of hotels offering
the same high standards found elsewhere in Europe» (6).
Важливу інформаційну функцію виконує також зазначення варіантів пересування країною. Практична значущість цього блоку відомостей підсилюється посиланнями на фірми, які, наприклад, пропонують оренду автомобілів:
«Self-drive hire cars are gradually becoming more available, with both local and international car hire operators renting cars
in major towns, especially Kyiv. Several international companies, including Europcar (www.europcar.com), Hertz (www.hertz.ua)
and Avis (www.avis.com.ua) offer car pick-up at airports. The minimum age for hiring a car is 21 years» (7).
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Поєднання рекламної та інформаційної функції спостерігаємо у наступному блокові інформації, який наводить відомості щодо особливостей української національної кухні та закладів харчування, доступних в країні:
«Traditional Ukrainian food, such as that in Russia, is mostly of the ‘filling and hearty’ variety, with a heavy emphasis on
dumplings, potatoes and sour cream. Vegetables tend to be seasonal: excellent fresh fruit and vegetables including peppers,
cucumbers and tomatoes are available at markets in summer, while the winter months are dominated by bottled fruit and preserved
cabbage. Pizza places are ubiquitous and in the larger towns (especially Kiev) visitors have a wide choice of cuisines that includes
French, Indian, Italian and Turkish. Asian restaurants can also be found in the larger urban centers» (6).
Подібне поєднання інформативної та рекламної функцій зафіксовано також і в описові видів та можливостей провести
дозвілля, наприклад:
«Opera is performed in the ornate theatres of Kiev, Lviv and Odessa. Ukrainians have a deep-rooted musical tradition and
singing is very popular. Most cities offer opportunities to experience live music performances (rock, folk and jazz) and some of
the more upmarket restaurants, in Kiev and Odessa especially, stage live music at weekends. Most cities also have good musical
comedy, puppet-theatre and troupes performing theatrical works in Ukrainian and Russian. Tickets are cheap by Western standards
and readily available on the day of performance at the box office» (6).
Крім цього, путівники надають фото- й відеоматеріали, що ілюструють наведену інформацію, та розміщують рекламу
готелів, ресторанів, нічних клубів та туристичних агенцій.
Відзначимо, що спільною рисою всіх досліджених путівників є фокусування на тих об’єктах, які увиразнюють унікальність, автентичність української культури. Це, насамперед, стосується опису міст. Укладачі путівників широко використовують такі стилістичні прийоми як епітет та метафора, що бачимо на прикладі опису Львова:
«Discover gorgeous Lviv, an open-air museum of extraordinary architectural wealth» (6).
Унікальність країни також підкреслюється описом численних споруд, пам’яток архітектури, які потенційно мають зацікавити туриста. Серед них перше місце посідають церкви та собори, що зумовлено культурно-історичною спадщиною
України. Відзначимо, насамперед, описи Києво-Печерської лаври та Софіївського собору в Києві:
«Kiev-Pechersk Lavra (the Caves Monastery) is a fascinating living piece of history dating back to 1051» (7),
Як бачимо, знову ж таки велика роль у створенні позитивного образу цих споруд відводиться епітетам.
Серед обов’язкових об’єктів туристичної уваги, так званих «must-see places», укладачі путівників зазначають і відомий
ринок в Одесі:
«Privoz market – a must visit for market lovers; whatever you buy – always bargain, you’ll upset them if you don’t» (6).
Як бачимо, у даних описах всіляко підкреслюється унікальність та колорит цих відомих місць.
Ще одним аспектом, який робить візит до України унікальним, є артефакти, які можна придбати чи побачити. Путівники наводять перелік популярних сувенірів, які мають національний колорит:
«Popular souvenirs include hand painted eggs (pysanky), carved wooden items and hand-embroidered clothes» (6).
Загалом, у досліджених путівниках акцентується також на тому, що Україна в цілому залишається незвіданою для
європейського та американського туриста:
«Big, diverse and largely undiscovered, Ukraine is one of Europe’s last genuine frontiers, a poor nation rich in colour-splashed
tradition, warm-hearted people and off-the-map travel experiences» (284).
Зібраний у ході дослідження матеріал свідчить про те, що в реалізації рекламної функції туристичного путівника велике прагматичне навантаження містять якісні прикметники, емоційно-експресивне забарвлення яких сприяє вихвалянню
обраного об’єкта. Серед зафіксованих прикметників найбільш уживаними є такі лексичні одиниці: beautiful, fascinating,
stunning, striking, unique, engrossing, magnificent, spectacular, exciting, що вживаються в описах історичних та культурних
пам’яток України. Реалізації рекламної та інформаційної функцій також сприяє полікодовий характер путівника – наявність ілюстративного матеріалу, що, з одного боку, візуалізує фактуальну інформацію (різного роду мапи), з іншого – допомагає формуванню високої позитивної оцінки певного об’єкта (фото).
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в детальному аналізі лінгвокультурологічних та функціонально-стильових параметрів путівників.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ
У статі проаналізовано ключові етапи що формують самоосвітню компетентність майбутніх інженерів-будівельників. Розглянуто критерії, показники, рівні сформованості самоосвітньої компетентності, а також теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-буді-
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вельників у процесі професійної підготовки. Автор виділяє методи і принципи. Основні підходи, які необхідні для
виконання конкретних завдань і методи, які необхідні для спеціалістів, відповідальних за конкретну діяльність підібрані автором найбільш ефективно. Структурна модель описує перспективи розвитку самоосвіти, які мають величезний вплив на професійну орієнтацію, і світогляд майбутніх фахівців, підготовлених у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: самоосвітня компетентність, гуманітарна освіта, інженер-будівельник, професійна підготовка.
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЮЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ
В статье проанализированы ключевые этапы, формирующие самообразовательную компетентность будущих
инженеров-строителей. Рассмотрены критерии, показатели, уровни сформированности самообразовательной
компетентности, а также теоретически обоснованы педагогические условия формирования самообразовательной компетентности будущих инженеров-строителей в процессе профессиональной подготовки. Автор выделяет
методы и принципы. Основные подходы, которые необходимы для выполнения конкретных задач и методы,
которые необходимы для специалистов, ответственных за конкретную деятельность подобраны автором наиболее эффективно. Структурная модель описывает перспективы развития самообразования, которые имеют огромное влияние на профессиональную ориентацию, и мировоззрение будущих специалистов, подготовленных в высших
учебных заведениях.
Ключевые слова: самообразовательная компетентность, гуманитарное образование, инженер-строитель,
профессиональная подготовка.
MODEL OF FORMATION OF SELF-EDUCATION COMPETENCE OF FUTURE CIVIL ENGINEERS
The article deals with the main stages of formation of self-education competence of future civil engineers. It analyses
the criteria, indicators and levels of self-education competence. The author identifies methods and principles. The main approaches are: competence, systemic, functional and axiological. The specific approaches are needed to carry out a specific
array of activities and methods are needed for professionals responsible for a specific field of activity. Theoretically grounded
pedagogical conditions of self-education competence formation of future civil engineers in the process of professional education. The structural model describes the perspectives of self-education development which have a profound impact on the
orientation, and outlook of future specialists trained at higher educational establishments. The role of professional competence in making the present day educational system in Ukraine more integrated, and improvement of the quality indicators
of education in the context of European integration of the society. This model brings new approach to the problem of formation of the professional competence of future engineers in the system of education from the point of view of integration into
European educational environment. The importance of self-education determines the necessity of its continuous study. The
special interest deserves the problem of methods of professional competences forming in the Ukrainian system of the initial
pedagogical education.
Keywords: self-education competence, humanitarian educations, civil-engineers, professional education.

Аналіз практики роботи ВТНЗ по підготовці майбутніх інженерів-будівельників свідчить про те, що саме набуття життєво важливих компетентностей може дати фахівцю можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному
просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти. Вивченню проблем самоосвіти приділяли належну увагу такі вчені, як М. Скаткін, Б. Єсипов, Г. Закіров, І. Наумченко, Л. Аристова, А. Айзенберг, А. Авдєєв,
Г. Коджаспірова, М. Князєва та ін.
Теоретичні і методичні аспекти формування самоосвітньої компетентності досліджувалися такими ученими, як
І. Барсуков, Н. Бібік, Н. Бухлова, Л. Ващенко, С. Єлканов, І. Зимня, В. Корвяков, М. Косенко, Н. Кубракова, О. Локшина,
Г. Марковець, О. Найн, І. Наумченко, Н. Сидорчук, Г. Сєріков, В. Скнарь, Р. Скульський, О. Фоміна, В.Шпак та ін.
Метою даною статті є розробка структурно-функціональної моделі, що сприятиме підвищенню ефективності формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників. Побудова структурно-функціональної моделі
дозволила виявити недоліки існуючої навчально-пізнавальної діяльності як з боку студентів, так і зі сторони викладачів
та впорядкувати її.
Насамперед зазначимо, що модель (фр. modele – зразок) – це уявна або матеріально реалізована система, котра відображає або відтворює об’єкт дослідження (природний чи соціальний) і здатна замінювати його простішим прототипом
так, що її вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта [1].
У структурі пропонованої моделі виділено три блоки: методологічно-цільовий, технологічний, діагностико-корегувальний. Кожен з блоків виконував свою функцію. Внесення причинно-наслідкових зв’язків між окресленими нами блоками дозволяє прослідкувати їхні безпосередні функції у процесі формування самоосвітньої компетентності майбутніх
інженерів-будівельників. З метою отримання загального розуміння про функціональну значущість кожного з трьох блоків
та взаємозв’язки між ними, проведемо поетапний аналіз вище зазначеної структурно-функціональної моделі.
Структурно до методологічно-цільового блоку моделі входять: мета – забезпечити цілеспрямоване формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників як складної, інтегрованої якості особистості, що характеризується наявністю пізнавальних мотивів, продуктивних самоосвітніх знань, умінь і навичок, досвіду самоосвітньої
діяльності, цінностей, що зумовлюють готовність і здатність особистості ефективно здійснювати самоосвітню діяльність;
завдання – систематичний розвиток пізнавальних можливостей студентів в контексті долучення їх до методів проблемнорозвивального навчання; педагогічне керівництво процесами самоосвіти, самовиховання для всебічного розвитку особистості майбутнього інженера-будівельника; забезпечення зростання успішності оволодіння студентами професійно-спрямованими дисциплінами; сталий розвиток мотивації майбутніх інженерів-будівельників до самоосвітньої діяльності.
Мета і завдання розробленої методичної системи підпорядковуються сучасним кваліфікаційним вимогам до професійної компетентності майбутніх інженерів-будівельників. Також, до складу методологічно-цільового блоку входить низка
методологічних підходів та принципів.
Системний підхід до формування самоосвітньої компетентності дає можливість вивчати цю здатність як складне, інтегративне утворення особистості, яке має певну структуру (мотиваційно-ціннісний, організаційно-технологічний, практично-діяльнісний і рефлексивно-аналітичний компоненти).
Таким чином, застосовуючи системний підхід, маємо можливість виявити компоненти системи та відповідні зв’язки
між ними; визначити основні фактори впливу на систему формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерівбудівельників; оцінити місце системи як підсистеми у загальній системі формування професійної компетентності; визначити окремі елементи системи, на які буде здійснено вплив; вивчити процес управління системою; створити систему з
ефективнішим функціонуванням; впровадити одержані результати в практику.
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Реалізація компетентнісного підходу передбачає зміщення акцентів з накопичення у майбутніх фахівців нормативно
визначених знань, умінь та навичок до формування і розвитку здатностей творчої професійної діяльності. Щодо предмета
нашого наукового пошуку, то реалізація компетентнісної концепції: гарантує високий рівень і результативність підготовки
майбутнього інженера-будівельника; сприяє оновленню змісту дисциплін професійно-спрямованої підготовки; посилює
особисто-ціннісну орієнтацію підготовки, вийшовши за рамки обмежень освітнього простору; забезпечує спроможність
майбутнього інженера-будівельника відповідати новим запитам ринку праці, мати відповідні знання та вміння, уміння виявляти в самоосвітній діяльності позитивні та негативні моменти.
Діяльнісний підхід до формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників передбачає дослідження цієї інтегративної властивості особистості як синтезу вище зазначених знань, умінь, навичок, якостей, здатностей здійснювати самоосвітню діяльність певного рівня. Крім того, вказаний методологічний підхід спрямовує практичну
роботу щодо розвитку самоосвітньої компетентності в напрямі формування мотивацйно-ціннісних орієнтацій майбутніх
інженерів-будівельників, умінь вчитися, усвідомлювати навчальні завдання, визначати способи їх розв’язання, здатностей
здійснювати самоосвіту та самовиховання.
Аксіологічний підхід дає можливість розвинути особисто-ціннісні уміння студентів, їх пізнавальні інтереси,особистоціннісні орієнтації навчання, потреби та мотивацію до самоосвіти та самовиховання [2; 3]. У практиці розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників в перебігу вивчення професійно-спрямованих дисциплін
аксіологічний підхід центрує навчально-виховний процес на особистості фахівця, створює сприятливе для самоосвіти
студентів освітнє середовище, надає можливість майбутнім інженерам-будівельникам ґрунтовно оволодіти технологіями і
методиками розвитку власного творчого потенціалу.
Теоретичний аналіз проблеми, результати дослідно-експериментальної роботи дозволили виділити такі провідні принципи формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників:
– принцип неперервності випливає з того, що самоосвіта і самовиховання є багатогранними і багатофакторними процесами, які не можуть обмежуватися ні часовими, ні віковими рамками; самовдосконалення людини здійснюється з часу
народження і триває впродовж усього життя; соціальне і природне середовище, діяльність особистості так чи інакше впливає на формування певних якостей; процес самоосвіти – важливий чинник виховання як через зміст навчального матеріалу,
так і через організацію діяльності; лише неперервна самоосвітня діяльність фахівця протягом його професійної підготовки
у ВТНЗ допомагає йому розвинути ключові компетентності до рівня, який забезпечує майбутньому інженеру-будівельнику
конкурентоспроможність на ринку праці;
– принцип поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю студентів. Цей принцип унормовує
позицію, згідно якої учасники педагогічного процесу є рівноправними партнерами, враховують думку партнера, визнають
право на її відмінність від власної. Проте це не значить, що процеси самоосвіти та самовиховання студентів мають бути
поза увагою педагогічних працівників. Навпаки, варто погодитися з М. Фіцулою у тому, що «Ефективність самовиховання
майбутнього фахівця значною мірою залежить від педагогічного керівництва цим процесом» [7, с. 55]. Під педагогічним керівництвом самоосвітньої діяльності майбутніх інженерів-будівельників розуміємо оптимальну організацію їхньої
життєдіяльності, акцентування уваги вихованців на питаннях самоосвіти, саморозвитку, стимулювання самостійної навчально-пізнавальної діяльності в перебігу навчально-виховного процесу. Педагогічне керівництво процесом формування
здатностей студентів ефективно виконувати самоосвітню діяльність здійснювалося за такими напрямами:
– залучення студентів до різновидів навчально-інтелектуальної діяльності, що вимагає самостійного оволодіння знаннями;
– створення умов для самоосвіти, самовдосконалення вихованців;
– неупереджений, тактовний контроль з боку викладача чи майстра виробничого навчання виконання положень програми самовдосконалення кожним студентом;
– постійне, систематичне роз’яснення студентам сучасних вимог до особистості майбутнього інженера-будівельника
та значення самовдосконалення для майбутньої професійної діяльності, для кар’єрного зростання фахівця;
– цілеспрямоване формування в студентських колективах громадської думки щодо цінностей самоосвітньої діяльності,
стимулювання процесу самоосвіти та самовиховання майбутніх інженерів-будівельників.
– принцип персоніфікації, який передбачає створення індивідуальної особистісної траєкторії навчання, індивідуального стилю самоосвітньої діяльності студентів, коли майбутні фахівці самостійно вибудовують власний освітній маршрут.
Відомо, що стиль виникає тоді, коли є свобода самовираження. Учені переконують [5], що чітко регламентована діяльність
не сприяє формуванню особистісно-індивідуальної траєкторії навчання того, хто навчається. Тому оптимальне поєднання
регламентованих і нерегламентованих самостійних дій студентів є одним із шляхів формування їх індивідуального стилю.
Крім того, формуванню стилю самоосвітньої діяльності сприяє відчуття комфорту, зняття напруги в процесі самоосвітньої
діяльності;
– принцип гуманізації процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників передбачає забезпечення найсприятливіших умов для всебічного розвитку особистості, диференціацію та індивідуалізацію навчання й виховання на основі активізації творчого саморозвитку фахівця. Ціннісна, гуманна освіта і самоосвіта майбутніх
інженерів-будівельників є певною противагою занадто комерціалізованому, матеріалізованому гедоністично-орієнтованому сьогоденню. Гуманізація є копіткою працею усього загалу ВТНЗ, де найголовніше – це безумовна повага до особистості
як викладача, майстра навчання, так і студента, це вимогливість «до себе і повага до всіх і кожного» [2, с. 171].
Основним, робочим етапом формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників був другий
етап, – процесуально-діяльнісний. Провідний напрям педагогічних дій на цьому етапі –систематичний розвиток знань та
вмінь самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників, зокрема таких як – вміння самостійно планувати свою діяльність; вміння створювати умови успішного виконання діяльності; навчально-інтелектуальні уміння; уміння самостійно орієнтуватися в інформаційних потоках; техніка читання, математичні, граматичні уміння, культура мови;
уміння самоконтролю власної самоосвітньої діяльності, рефлексія; комунікативні якості, наполегливість, самостійність,
відповідальність; уміння виявляти в самоосвітній діяльності позитивні та негативні моменти в контексті долучення їх до
методів проблемно-розвивального навчання.
Слід зазначити, що на цьому етапі, як і на попередньому, також здійснювався цілеспрямований розвиток мотиваційноціннісних орієнтацій особистості майбутнього інженера-будівельника.
Для вирішення поставлених завдань використовувалися вправи на інтелектуальний розвиток, ігри, тренінги, екскурсії,
вправи з використанням ІКТ тощо. При оволодінні студентами професійно-спрямованими дисциплінами викладачі поряд
з узвичаєними способами (розповідь, пояснення, бесіда, вправи, самостійна робота тренувального типу) застосовували
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елементи проблемного навчання, метод проектів, імітаційно-ігрові методи, дискусію, самостійну роботу пошукового характеру з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Щодо останньої позиції, то на заняттях студенти оволодівали уміннями раціонального використання комп’ютера для пошуку інформації в електронних бібліотеках, створення
креслень у мережі Інтернет з її подальшою обробкою, відкривати електронні акаунти тощо. На цьому етапі створювалися
умови для поступового просування студентів від епізодичних самоосвітніх дій до стійкої системи самоосвіти. Майбутні
інженери-будівельники мали можливість самостійно обирати для себе комфортний ритм самоосвітніх занять, вибудовувати власну самоосвітню траєкторію, здійснювати самоконтроль.
Провідним завданням третього, рефлексивно-корекційного етапу було формування здатностей студентів до рефлексії, до постійного самовдосконалення. Зміст діяльності майбутніх фахівців на цьому етапі полягав у закріпленні умінь
та навичок самоосвіти та самовиховання, удосконаленні здатностей аналізувати, оцінювати, корегувати та прогнозувати
результати самоосвіти. На цьому етапі застосовувалися прийоми самоконтролю (усвідомлена регуляція студентом власної
поведінки та діяльності з метою забезпечення відповідності їх результатів поставленим цілям, вимогам чи правилам).
Узагальнюючи можна сказати, що у дослідженні до форм і методів самоосвітньої діяльності майбутніх інженерів-будівельників віднесено: форми – самоосвіта, самовиховання, самооцінка власних видів діяльності, консультування; методи –
самоспостереження, самоаналіз, самоопитування, самокритика, методи самовпливу (самоорганізація, самопідбадьорення,
самонаказ, самозвіт, самонавіювання, самопрограмування, самообстеження, самокорекція, аутогенне тренування, самозаспокоєння, самозобов’язання, самосхвалення).
Діагностико-корегувальний блок моделі відображає процеси оцінювання, аналізу і корекції результатів системного
формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників як цілісного конструкту чотирьох структурних компонентів (мотиваційно-ціннісного, організаційно-технологічного, практично-діяльнісного, рефлексивно-аналітичного) і поєднує критерії (аксіологічно-мотиваційний, формувально-процесуальний, операційно-діяльнісний, особистісний) з відповідними показниками, що в комплексі характеризують чотири рівні сформованості цієї складної інтегративної
властивості особистості майбутнього інженера-будівельника: низький, задовільний, середній, високий.
Отже, при дотриманні наголошених принципів, повноцінному забезпеченні обґрунтованих педагогічних умов комплексом відповідних методів і форм результатом реалізації елементів моделі передбачаємо сформованість у майбутніх
інженерів-будівельників діяльнісних рівнів самоосвітньої компетентності. Результативність формування самоосвітньої
компетентності майбутніх інженерів-будівельників буде залежати від створення умов, що сприяють високому рівню сформованості професійної компетентності, наповнення новим змістом, відповідним часу, принципам, методам, формам професійної підготовки майбутніх фахівців.
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Термінологічні номінації суб’єкта ДІЇ в юридичному дискурсі
(на матеріалі Закону України «Про вищу освіту»)
Статтю присвячено вивчення термінологічної лексики із семантикою суб’єкта дії в українських законодавчих
текстах, а саме в Законі України «Про вищу освіту». Представлено типології термінологічної лексики та визначено
основні групи термінів на позначення суб’єктів освітньої діяльності, репрезентованих в Законі «Про вищу освіту».
Ключові слова: термін, терміносистема, суб’єкт дії, номінація, лексема.
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ СУБЪЕКТА ДЕЙСТВИЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА
МАТЕРИАЛЕ ЗАКОНА УКРАИНЫ «О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ»)
Статья посвящена изучению терминологической лексики с семантикой субъекта действия в украинских
законодательных текстах, а именно в Законе Украины «О высшем образовании». Представлены типологии терминологической лексики и определены основные группы терминов для обозначения субъектов образовательной деятельности, представленных в Законе «О высшем образовании».
Ключевые слова: термин, терминосистема, субъект действия, номинация, лексема.
TERMINOLOGY NOMINATIONS OF SUBJECTS IN LEGAL DISCOURSE (BASED ON THE LAW OF UKRAINE
«ON HIGHER EDUCATION»)
The article is devoted to the study of the semantics of terminological vocabulary subject of action in Ukrainian legislative
texts, namely the Law of Ukraine «On Higher Education». Presents a typology of terminology and the basic vocabulary of
terms to describe the subjects of educational activity, represented by the Law «On Education».
Groups of terms to describe the subjects of educational activity is divided into sub-groups, which represent some token
of this terminology. The first group contains 5 nominations subject of subgroups and indicates a person who is trained in
high school, is 23 tokens. The second group nominations educational institutions contains 3 sub denoting subjects of the
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
educational process, considering 14 tokens. Each subgroup analyzed and contains some conclusions. In the text of the Law
analyzed all of the terms presented mainly with the relevant definitions, but actively and directly taken in context.
The article defines the term as Ukrainian and Russian researchers.
Key words: term, terminological, nomination, token.

Актуальність статті зумовлена потребою комплексного аналізу сучасної української юридичної термінології, що перебуває на стадії остаточно становлення та формування. Постійне оновлення національної законодавчої бази зумовлює
пошук адекватних засобів відтворення основних понять юридичної сфери, що спричиняє активні термінологічні пошуки і стає одним з пріоритетних завдань українських термінологів. Особливо важливим є вивчення нової термінології,
представленої в законодавчих актів 2014–2015 років, зокрема освітньої законодавчої бази – нового Закону України «Про
вищу освіту». Проблеми юридичної термінології постали в центрі уваги українських мовознавців порівняно недавно.
Окремі наукові розвідки, присвячені проблемам юридичного термінознавства, представлені працями Н. В. Артикуци [1],
Ю. Ф. Прадіда [5; 6], С. В. Дорди [3], Г. П. Проценко [7]. Проте юридична (правнича) лінгвістика загалом та проблематика
юридичної термінології все ще належать до актуальних мовознавчих досліджень.
Метою нашої статті є створення типології термінів на позначення суб’єкта дії, представлених у Законі України «Про
вищу освіту» (2014).
Об’єктом аналізу стала терміносистема українського законодавства, а предметом – терміни зі значенням суб’єкта дії
в Законі України «про вищу освіту».
За тлумаченням лінгвістів Л. Симоненко та А. Крижанівської, терміни – це номінанти системи понять (реалій) науки,
офіційної мови та ін., причому кожний термін у конкретній галузі має суспільно усвідомлене значення [4, с. 132]. Російські лінгвісти визначають термін як «слово чи словосполучення, що має професійне поняття й застосовується в процесі
для пізнання та освоєння певного кола об’єктів і відношень між ними – під кутом певної професії» [2, с. 14–15]. Подібної
думки дотримуються такі дослідники, як С. Бурдін, Я. Климовицький, О. Суперанська та інші. Є. Скороходько, зазначає,
що термін – «слово чи усталене словосполучення, яке виражає соціальне поняття науки, техніки або іншої галузі людської
діяльності, та має дефініцію, яка розкриває ті ознаки цього поняття, що є релантним саме для цієї галузі», то виникає думка, що це визначення являється більш точним та актуальним [8, с. 76]. Отже, термін – це слово або словосполучення, яке
містить в собі певне значення поняття, у свою чергу, термін вимагає до себе певних критеріїв, які його удосконалюють.
Ми проаналізували термінологічні лексеми, що вжито в «Законі про вищу освіту» на позначення суб’єктів дії та процесу навчання.
Першу групу номінацій суб’єкта, що позначають особу, яка проходить навчання у вищому навчальному закладі, тобто
виконує відповідні функції, становить 25 лексем. Серед проаналізованих номінацій потрібно виокремити підгрупи за семантичними характеристиками.
І. Номінації учасників навчального процесу охоплюють коло лексем на позначення суб’єктів освітньої діяльності – з
одного боку, – це здобувачі освіти та наукових ступенів, а з іншого – професорсько-викладацький склад вишів. Зважаючи
на це, поділяємо номінації учасників навчального процесу на підгрупи відповідно від ролі суб’єктів навчального процесу
у процесі навчання.
Підгрупа здобувачів освіти та наукових ступенів репрезентована такими типами номінацій.
1. Номінації здобувачів вищої освіти представлені лексемами на позначення суб’єктів різних рівнів (загальна кількість
– 7 лексичних одиниць). Передусім до цієї групи уналежнюємо номінації здобувачів вищої освіти основного ступеня. Поперше, загальні номінації, напр.: здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі; студент
– особа, зарахована до вищого навчального закладу з метою здобуття вищої освіти; курсант – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого військового навчального закладу; особа з особливими освітніми потребами – особа
з інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти…– використовуються для
найменування суб’єктів навчання без подання уточнювальної характеристики. По-друге, конкретні номінації здобувачів
вищої освіти, що містять позначення освітньо-кваліфікаційного рівня, який отримає пошукач після закінчення вишу, напр.:
молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні вищої освіти; бакалавр –
це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти; магістр – це освітній ступінь, що здобувається на
другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання … освітньої
програми. Наведені номінації використовуються і на позначення осіб, що завершили курс навчання та здобули відповідний
освітньо-кваліфікаційний рівень. Усі наведені лексеми входять до лексико-семантичної групи «здобувачі вищої освіти».
2. Номінації здобувачів наукових ступенів (загальна кількість – 5 лексем) охоплюють лексеми на позначення осіб, що
отримали вищу освіту, тобто пройшли відповідні освітньо-кваліфікаційні рівні, та здобувають освіту вищого рівня – науковий ступінь, напр.: Аспірант – особа, зарахована до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії; Ад’юнкт – особа, зарахована до вищого військового навчального закладу для здобуття ступеня
доктора філософії; Докторант – особа, зарахована або прикріплена до вищого навчального закладу (наукової установи)
для здобуття ступеня доктора наук. наведені лексеми вказують не лише на характеристики особи як суб’єкта навчальної
діяльності, а також і як наукової, оскільки здобувачі наукових ступенів та вищих кваліфікаційних рівнів реалізують себе
не лише як освітяни, а й як науковці.
Сюди також належать номінації здобувачів вищого рівня освіти медичних працівників, напр.: інтерн – особа, яка
має ступінь магістра медичного … спрямування і навчається з метою отримання кваліфікації лікаря; лікар-резидент
– особа, яка має ступінь магістра медичного спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах. Ці
номінації використовують для позначення осіб, що продовжують навчальну або наукову діяльність у медичних освітніх
або наукових закладах.
Підгрупа здобувачів освіти та наукових ступенів представлена, з одного боку, номінаціями на позначення здобувачів
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів (загальні та конкретні номінації), а з іншого боку – номінаціями на позначення здобувачів наукових ступенів та вищої навчальної кваліфікації.
Підгрупа номінацій осіб, які входять до професорсько-викладацького складу вишів, також неоднорідна за своєю
структурою. Вона охоплює загальні номінації родового характеру, номінації за науковим критерієм та номінації осіб за
навчальним критерієм.
3. Загальні номінації родового характеру (загальна кількість – 4 лексеми) вказують на осіб, що беруть участь у навчальному процесі та є працівниками освіти або науки, напр.: вчений – фізична особа, яка має вищу освіту ступеня магістра
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та провадить … прикладні наукові дослідження; педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність; науково-педагогічний працівник
– вчений, який за основним місцем роботи … здійснює педагогічну та наукову … діяльність; наукові працівники – це особи, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову…
діяльність. Усі ці лексеми позначають осіб, які є суб’єктами одночасно навчальної та наукової діяльності, оскільки праця
у вишах передбачає поєднання наукових і навчальних функцій. При цьому домінантним семантичним компонентом тут
виступає «науковий», тому що за Законом «Про вищу освіту» наукова діяльність є пріоритетної для працівників вищих
навчальних закладів.
4. Номінації наукових працівників у галузі вищої освіти (загальна кількість – 3 лексеми) охоплюють назви вчених
ступенів і вчених звань наукових співробітників без урахування освітньої діяльності суб’єктів, напр.: доктор філософії
– це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня
магістр; доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі
ступеня доктора філософії; старший дослідник – вчене звання старшого дослідника присвоюється особам, які професійно здійснюють науково-педагогічну або творчу мистецьку діяльність. Наведені терміни значно відрізняються від усталених у навчальній діяльності, тому потребують додаткового уточнення, оскільки номінація «доктор філософії» покликана
замінити чинну номінацію «кандидат наук», проте не має суттєвих відмінностей, крім термінологічних змін.
5. Номінації педагогічних працівників у галузі вищої освіти (загальна кількість – 4 лексеми) охоплюють назви осіб,
що здійснюють навчальну діяльність, проте повинні займатися й наукової або іншою творчою діяльністю, пов’язаною з
навчальним процесом, напр.: асистент-стажист – особа, яка має вищу освіту ступеня магістра; клінічний ординатор – особа, яка має ступінь магістра медичного спрямування та кваліфікацію лікаря певної спеціальності; доцент,
професор – вчене звання професора та доцента присвоюється особам, які професійно здійснюють науково-педагогічну
або творчу мистецьку діяльність. Більшою мірою наведені номінації вказують на кваліфікаційний рівень педагогічних
працівників вишів, а саме досягнений рівень кваліфікації, що виражається в наявності відповідного вченого звання або
відповідає певній посаді.
ІІ. Номінації освітніх установ, що виступають суб’єктами навчального процесу, охоплюють назви керівних установ
та установ, що здійснюють навчально-педагогічну та наукову діяльність. Відповідно до цього виокремлюємо три групи
номінацій.
1. Керівні установи, зазначені в Законі «про вищу освіту» (загальна кількість – 4 лексеми), напр., Кабінет Міністрів,
Міністерство освіти та науки України: Державну політику у сфері вищої освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України; Незалежна установа оцінювання та забезпечення якості вищої освіти – це незалежна організація (установа, агенція, бюро тощо), акредитована Національним агентством; Національне агентство
із забезпечення якості вищої освіти – національна галузева академія наук. Усі ці лексеми мають суб’єктне значення,
оскільки називають установи, що здійснюють активну діяльність з надання освітніх послуг у різних галузях вищої освіти.
Іноді ця функція належить до другорядних, як у випадку з Кабінетом Міністрів, проте також зазначену в Законі «Про вищу
освіту».
2. Навчальні та наукові виші, представлені в аналізованому матеріалу, містять номінації вищих навчальних закладів
різних профілів (загальна кількість лексем – 6). Сюди належать як і загальні назви – родові характеристики, напр.: вищий
навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, так і лексеми, що
називають спеціалізовані виші, напр.: вищий військовий навчальний заклад (вищий навчальний заклад із специфічними
умовами навчання) – вищий навчальний заклад державної форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти
підготовку курсантів. До групи номінацій вишів навчальних закладів уналежнюємо й конкретні назви українських вишів різної спеціалізації, напр.: університет – багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий вищий навчальний
заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність; академія, інститут – галузевий (профільний … тощо) вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність; коледж – галузевий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії чи інституту. Новий Закон обмежує як кількість українських вишів, так і їхню
спеціалізацію, що представлено і в зменшенні термінів на позначення освітніх установ та їхній більшій конкретизації. Усі
зазначені номінації вжито не на позначення споруд та приміщень, де працюють відповідні виші, а на позначення суб’єктів
надання освітніх послуг.
3. Підрозділи освітніх або наукових установ (загальна кількість лексем – 4) становлять порівняно невелику групу
та охоплюють номінації підрозділів у складі навчальних на наукових вишів України, що мають право на самостійно діяльність як суб’єкти освітнього процесу, напр.: факультет – це структурний підрозділ вищого навчального закладу, що
об’єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії; кафедра – це базовий структурний підрозділ вищого навчального
закладу державної (комунальної) форми власності (його філій, інститутів, факультетів; навчально-науковий інститут – структурний підрозділ університету, академії, інституту, що об’єднує відповідні кафедри; філія – це територіально відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу. суб’єктний статус цих підрозділів зазначений
безпосередньо в Законі «Про вищу освіту».
Отже, в аналізованому тексті Закону всі наведені терміни подано переважно з відповідними дефініціями, проте активно вжито й безпосередньо в контексті. Широкий діапазон термінологічної лексики, що називає суб’єктів освітньої
діяльності – як істот, так і неістот, свідчить про яскраво виражений антропозорієнтований характер нового Закону «Про
вищу освіту». Саме це дозволило створити типології термінів на позначення суб’єкта дії, представлених в тексті Закону.
Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому аналізу української термінологічної лексики в аспекті вираження
чинника мовця як реалізації мовної особистості юриста.
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ВАЛЕНТНІСТЬ ДІЄСЛІВНИХ ПРЕФІКСАЛЬНИХ КОМПОЗИТІВ
З СЕМАНТИКОЮ СПРИЙНЯТТЯ У ПІЗНІЙ ЛАТИНІ
Однією з важливих проблем мовознавства є співвідношення мови, мислення та сприйняття навколишньої дійсності. Частиною цієї проблеми є проблема валентності, адже розвиток семантики дієслова відбувається за рахунок валентнісних характеристик. Роль префікса полягає в тому, що він визначає напрям, яким здійснюється зміна
семантики. У пізній латині приєднання префіксів до дієслів з семантикою сприйняття є достатньо регулярним. З
приєднанням префіксів змінюється валентність й одночасно семантична характеристика дієслів.
Ключові слова: префіксальні композити, пізня латина, дієслова сприйняття, валентність.
ВАЛЕНТНОСТЬ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕФИКСАЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ С СЕМАНТИКОЙ ВОСПРИЯТИЯ В
ПОЗДНЕЙ ЛАТЫНИ
Одной из важных проблем языкознания является соотношение языка, мышления и восприятия окружающей
действительности. Частью этой проблемы является проблема валентности, так как развитие семантики глагола
происходит за счет валентносных характеристик. Роль префикса заключается в том, что он обозначает направление, в котором осуществляется изменение семантики. В поздней латыни присоединение префиксов к глаголам с
семантикой восприятия является достаточно регулярным. С присоединением префиксов изменяется валентность
и одновременно семантическая характеристика глаголов.
Ключевые слова: префиксальные композиты, поздняя латынь, глаголы восприятия, валентность.
VALENCY OF PREFIX VERBS OF PERCEPTION IN LATE LATIN
The correlation between language, thinking and surrounding reality perception is one of the important linguistic problems. The problem of valency is a part of it, since the verb meaning develops due to valency properties. The function of prefix
is to determine the direction of the semantic changes.
In Late Latin attaching prefixes to the verbs of perception is quite regular. Prefixation changes valency and semantic
properties of verbs. Most of the Late Latin verbs tend to narrow valency. This can be explained by the fact that prefixes modifying the semantics of unprefixed verbs according to adverbial semantics characteristic of them create prefixed verbs denoting
more concrete action. Such character of prefixed verbs influences also on lexical valency.
Most verbs of perception are characterized by case government. Like the verbs that denote physiological manifestation of
emotions, they replace objective valency that can be expressed by forms of various cases.
The study of linguistic material made it possible to establish that derivational semantic changes take place in the verbs
belonging to several groups, namely: composites with a general meaning of perception, verbs of visual perception, verbs of
audial perception, and verbs of tactile perception. Verbs of olfaction and verbs of taste do not manifest derivative semantic
changes.
Attached to the stems of intransitive verbs, prefixes make them morphologically and syntactically transitive, and so they
often make syntactically optional actants obligatory; attached to stems of transitive verbs, prefixes do not change verb properties though they influence its valency.
Thus, in Late Latin texts, among perceptive forms, the prefixed ones prevail; unprefixed verbs have a wider semantics and
therefore greater valency.
Key words: prefix composites, Late Latin, verbs of perception, valency.

У мовній картині світу людина виступає, насамперед, як динамічна, дійова істота. Вона здійснює три різних типи дій
– фізичні, інтелектуальні та мовні. Крім цього, їй властиві стани: сприйняття, бажання, знання, думки, емоції та ін. [2, с.
352]. Стан сприйняття, як зазначає Ю. Д. Апресян [2, с. 361], – є одним з емпіричних факторів, які зумовлюють універсальні структурні характеристики, поряд з мисленням, пам’яттю та емоціями. Сприйняття як важливий когнітивний етап
пізнання на сучасному етапі привертає увагу лінгвістів.
Перцептивні дієслова неодноразово були об’єктом наукових досліджень. Так, у ряді робіт представлений аналіз дієслів
чуттєвого та розумового сприйняття у російській мові [3; 4], розглянуто становлення та розвиток сенсорних дієслів в англійській мові [5], досліджувалось семантичне поле дієслів сприйняття у західно-романських мовах [10].
Аналіз властивостей мовних одиниць ґрунтується на вивченні їх як з погляду мовної системи, так і з погляду функціонування. Комплексний підхід до дослідження дієслова передбачає вивчення його системних і функціональних властивостей та виявлення взаємозалежностей між ними. Однією з системних властивостей дієслова є його граматична валентність.
За період свого існування теорія валентності оформилася до одного з найважливіших напрямів сучасного синтаксису.
Окреме місце у дослідженні вчення про сполучуваність і валентність займають праці українських та російських дослідників, що вивчали семантико-синтаксичну валентність дієслів різних ЛСГ: валентнісні характеристики дієслів у різних типах дискурсу [11]; взаємозв’язок дієслівних категорій валентності та перехідності [8]; співвідношення понять валентності, сполучуваності та дистрибуції [6]; факультативну валентність [7]; морфологічний аспект дослідження явища
валентності і сполучуваності [9].
Проте дотепер у лінгвістиці немає робіт, які б розглядали механізм функціонування префіксальних дієслів сприйняття
на матеріалі латинської мови. Актуальність нашого дослідження визначається недостатнім вивченням ролі перцептивних
дієслів у пізній латині, відсутністю комплексного аналізу валентнісних характеристик композитів сприйняття.
Мета статті полягає у дослідженні синтаксичної валентності дієслівних композитів сприйняття у пізній латині, визначенні структури валентності та засобів її експлікації. Реалізація поставленої мети зумовлює розв’язання таких завдань:
1) з’ясувати закономірності префіксальної валентності 2) охарактеризувати семантичну структуру досліджуваних одиниць
та їх валентні зв’язки.
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Опираючись на класифікацію С. А. Мойсеєвої, ми зараховуємо до перцептивних дієслів лексеми, що позначають зорове, слухове, дотикове, нюхове та смакове сприйняття [10, с. 29]. Аналіз валентнісних властивостей дієслівних композитів з
семантикою сприйняття у творах пізньої латини підтверджує думку А. А. Уфімцевої [12], що конкретне значення дієслова
може залежати не тільки від семантики поєднуваних з ним слів, але й від синтаксису: структурного типу додатка, підмета,
характеру моделі. Розвиток валентних можливостей кожної дієслівної одиниці дозволяє встановлювати різноманітні відношення між актантами.
Переважно при дієслівних композитах сприйняття діючою особою (агенсом)1 виступає жива істота, яка спричинює дію
на об’єкт. Діюча особа виражена, переважно, формою називного відмінка, що вирізняється відмінною семантичною ознакою. Цю так звану ідею обов’язкової активності «джерела» при дієсловах сприйняття вперше висловив Ю. Д. Апресян [2,
с. 603–607]. При дієсловах «дізнатись, почути» існує вказівка на суб’єкт, який є носієм інформації: Exaudit ille… (G.T.H.F.
IV, 12), він його слухає…; sed non fuit qui exaudiret (G.T.H.F. IV,46) але не було нікого, хто б міг їх почути.
При аналізі дієслів сприйняття, – зазначає Ю. Д. Апресян, [2, с. 365] – слід враховувати одну з ознак, вагомих для
характеристики станів, процесів та дії людини – призначення чи функція об’єкта. Другим актантом при композитах сприйняття виступає пацієнс і позначає особу (предмет), який перебуває у певному положенні. На синтаксичному рівні йому
відповідає прямий додаток, і здебільшого пацієнс виражений іменником у формі знахідного відмінка. З семантичної точки
зору у ролі пацієнса може виступати: інша жива істота; неживий предмет; подія чи явище: ait Aregisilus: Quid aspicitis tam
intenti, o populi? (G.T.H.F. 3, 14), Арегізил промовив: Люди, на що ви так уважно дивитесь?; et aspexit astantes me et fratrem
meum (Aug. Confess. 9, 11), і побачила мене і брата, які стояли поруч; haec Mummolus exaudisset (G.T.H.F. VII, 27), Муммол
почув це.
У пізній латині прості дієслова, приєднавши префікси, часто зазнають зміни семантики та валентності. Так, сapio
– «брати, отримувати, обирати, захоплювати», приєднавши префікс, звужує кількість словникових дефініцій: рercipio –
«приймати, набувати, отримувати» та набуває нової семантики – «відчувати», перейшовши з ЛСГ дієслів дії у розряд
перцептивних: mentis intellectum, per quem percipit quae sunt spiritus dei (August. Confess. 13, 23), …розуму, яким відчуває,
чим є Дух Божий.
Зміна семантики і валентності відбувається з перехідним дієсловом sentio – «відчувати, дізнаватись, сприймати», яке з
приєднанням префікса cum- змінило значення та набір валентних актантів. Так, consentio на відміну від простого дієслова,
якому властива об’єктна валентність композит отримує валентність бенефактива, виражену давальним відмінком: qui mihi
consentient (G.T.H.F. 5, 44), вони зі мною погодяться; ei consentiebant omnes (G.T.H.F. 4, 7), з ним погодились всі; Sed dum
oves suas ut bonus pastor lupis tradere non consentit… (G.T.H.F. 1, 34), але тоді, коли добрий пастух не погодився віддати
вовкам своїх овець…
Семантична валентність дієслівних композитів іноді виражається на морфологічному рівні прийменниково-іменними
словосполученнями: Ad haec cunctus consensit populus (G.T.H.F. II, 2), На це весь народ погодився; … tempore regis in multis
consenserat malis (G.T.H.F. VII, 15), у часи короля брав участь у багатьох лихих діях.
До перцептивних дієслів зараховуємо лексему ostendo – «вказувати, показувати», семантика якого передбачає, очевидно, процес сприйняття у той чи інший спосіб. Префіксальне дієслово зберігає об’єктну валентність: nobis singula loca,
quae scripta sunt, per ipsam vallem ostendebant (Peregr. Aether. 1, 3), які показували нам в долині окремі місця, про які було
написано nobis omnia loca ostendere (Peregr. Aether. 20, 51), нам показати всі місця; ostendebant nobis singula loca (Peregr.
Aether. 7, 38), показали нам окремі місця. Але з приєднанням префікса дієслово отримало крім валентності локатива валентність бенефактива.
У сфері дієслів зорового сприйняття виділяємо композити з семантикою бачення, споглядання та спостереження. У
конструкціях, в яких реалізуються значення дієслів зорового сприйняття обов’язковою є об’єктна позиція, виражена знахідним відмінком: quae ipsi mortui praesenserunt (G.T.H.F. II, 3), що відчували самі смертні; Nocte autem signa cameli attendunt
(Peregr. Aether. 6, 37), вночі ці знаки чують верблюди. Те саме можна стверджувати і про дієслова зі значенням «слідкувати,
приглядатись з метою спостереження за ким – небудь, чим – небудь»: Aliud, inquid, non aspicis? (G.T.H.F. 5, 50), І сказав: А
іншого ти не помічаєш? …aspicit hunc eminus lanas regias conponentem (G.T.H.F. 4, 26), здалека помітив, що він обробляв
королівську вовну; …ait Aregisilus: Quid aspicitis tam intenti, o populi? (G.T.H.F. 3, 14), Арегізил промовив: Люди, на що ви так
уважно дивитесь?; et aspexit astantes me et fratrem meum (Aug. Confess. 9, 11), і побачила мене і брата, що стояли поруч.
Для дієслів групи зорового сприйняття характерною є зміна семантики та валентності простих дієслів video, specio,
спричинена приєднанням префікса pro-: рrovideo – «побачити раніше, передбачити, наперед піклуватись», prospecio – «дивитись вперед, вдалину, бачити здалека, передбачати». Композит зберіг об’єктну валентність, властиву простому дієслову,
проте набув валентності бенефактива: quae ei regis filium providebat… (G.T.H.F. III, 31), яка передбачала їй королівського
сина (у наречені)…; Dominus hodie ipsi sibi providebit antestitem (G.T.H.F. II, 13), сам Господь сьогодні попіклується для себе
про того, хто очолить; atque diversa ornamenta prospicit … (G.T.H.F. VI, 32), і розглядав різні прикраси…
Відкладне дієслово sideror – «бути враженим небесними світилами» з приєднанням префікса переходить у ЛСГ дієслів
зорового сприйняття, стає перехідним і набуває валентності об’єкта: considerо – спостерігати, розглядати, обдумувати:
… et consideraveram opera tua et expaveram (August. Confess. 7, 21), і споглядав Твої справи і злякався; … et considerabo
mirabilia de lege tua (August. Confess. 10, 43), і побачу дива закону Твого.
Композити з семантикою споглядання іноді набувають переносних значень. Так, дієслово specio – дивитися, споглядати, спостерігати має семантичну валентність об’єкта, що позначає неживу істоту. Приєднавши префікс de-, композит отримує значення «дивитись вниз, оглядати, дивитись згори», проте у пізній латині домінує семантика «зневажати». Об’єктний
актант при цьому композиті позначає живу істоту: gloriosissimi christiani, ne despiciatis miserum, sed velociter occurrite
(G.T.H.F. II, 3), найславніші християни, не зневажайте нещасного…; … quo accepto, cunctos despicit ac postponit, inflatur
vanitate (G.T.H.F. V, 48), … отримавши це, він дивився на всіх з погордою і зневажати, сповнився марнославством.
Слухова перцепція втілюється у творах пізньої латини композитами від дієслова аudire. При дієсловах «слухати, чути»
існує вказівка на суб’єкт, який є носієм інформації: exaudivit me de monte sancto suo (Vulgata, Psalm. 3), він вислухав мене зі
своєї святої гори; cum a me ipso de me ipso audiunt (August., Confess.), коли вони чують від мене про мене самого.
Інвентар валентностей грунтується на роботах Ю. Д. Апресяна [1, 2]:
– агенс (або агентив) –живий виконавець дії;
– об’єкт дії – жива істота чи неживий предмет, який бере участь у дії, але не зазнає якісних змін;
– інструмент – предмет, за допомогою якого відбувається дія;
– бенефактив (або бенефіціатив) – жива істота, для користі (чи на шкоду) якій відбувається дія.
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У композитів цієї групи спостерігаємо звуження семантичного об’єму. Префіксальна форма зберегла лише значення
«чути здалека, прислухатися, розуміти, вислуховувати» і поєднується у текстах пізньої латини з об’єктом, що позначає
живу істоту: Domine Iesu Christe, exaudi me de caelo sancto tuo (G.T.H.F. 1, 30), Господи Ісусе Христе, вислухай мене зі
святих твоїх небес.
Дієслова другорядної перцепції: нюху, дотику та смаку за кількістю лексем, що їх обслуговують, поступаються мікрополю зорового сприйняття. Група композитів, що позначають тактильні відчуття, представлена у пізній латині дієсловами
з семантикою «торкатися». Композит сontingo з приєднанням префікса не змінив семантику простого дієслова і зберіг
валентність об’єкта: Credo, non erat acceptum martyri, ut haec ille contigerit (G.T.H.F. VII, 31), Я вважаю, що мученик не
хотів, щоб той торкався цього.
Лексична репрезентація дієслів на позначення нюхового та смакового сприйняття представлена у пізній латині обмеженою кількістю простих та префіксальних дієслів з інших ЛСГ у поєднанні з іменниками на позначення запаху/смаку та
поодинокими випадками вживання композитів. Префіксальні дієслова поєднуються з об’єктними актантами: magis enim
eas volebat redolere gymnasiorum cedros… (August., Confess. 9, 4), він більше хотів, щоб вони видавали запах кедрів…; та
отримують семантичну валентність інструмента tota basilica … repleatur odoribus (Peregr. Aether. 24,57), весь храм...сповнюється пахощами; aestimarent se paradisi odoribus collocari (G.T.H.F. II, 31), вважають, що він (храм) наповнюється
райськими ароматами.
Отже, у пізній латині приєднання префіксів до дієслів сприйняття є достатньо регулярним. Серед перцептивних дієслів
переважають префіксальні форми, безпрефіксальні дієслова мають ширший семантичний діапазон та, відповідно, більшу
сполучуваність. Дієслова сприйняття характеризуються відмінковим керуванням. Вони заміщають об’єктну валентність,
яка може виражатись формами різних відмінків.
Аналіз засвідчив, що існування об’єктної поєднуваності дієслова є вагомим, але не вирішальним фактором підвищення
валентності дієслова. Префікси, приєднуючись до основ неперехідних дієслів, роблять їх синтаксично та морфологічно
перехідними, а тому нерідко перетворюють синтаксично факультативні актанти в обов’язкові; приєднуючись до основ
перехідних дієслів, префікси не змінюють морфологічних властивостей дієслова, але впливають на його валентність.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в аналізі валентних особливостей дієслівних префіксальних композитів
інших лексико-семантичних груп на матеріалі текстів пізньої латини та порівняльному аналізі валентних характеристик
префіксальних дієслів в архаїчній та класичній латині.
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КОМПЕНСАТОРНА КОМПЕТЕНЦІЯ І СТРАТЕГІЇ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ НА МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
У статті досліджується сутність понять «компенсаторна компетенція», «стратегічна компетенція» та компенсаторні/стратегічні уміння. Автор обґрунтовує ефективність формування компенсаторних умінь з другої іноземної мови в опорі на сформовані уміння з першої іноземної мови студентами мовних факультетів.
Ключові слова: комунікативна компетенція, компенсаторна / стратегічна компетенція, стратегічні уміння,
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Компенсаторная компетенция и стратегии ее реализации в процессе изучения
иностранного языка как второго на языковых факультетах
В статье исследуется сущность понятий «компенсаторная компетенция», «стратегическая компетенция» и
компенсаторные / стратегические умения. Автор обосновывает эффективность формирования компенсаторных
умений по второчу иностранному языку в опоре на сформированные умения по первому иностранному языку студентами языковых факультетов.
Ключевые термины: коммуникативная компетенция, компенсаторная / стратегическая компетенция, стратегические умения, сопоставительный подход.
Compensatory competence and strategies of its implementation in the process of
the studying of foreign language as a second at the philological faculties
The article deals with the problem of the concepts of «compensatory competence», «strategic competence» and
compensation / strategic skills. The author proves the effectiveness of compensatory skills formation of a second foreign
language using the formed students’ skills of first foreign language.
Key terms: communicative competence, compensatory / strategic competence, strategic skills, comparative approach.

Нові тенденції, нові підходи до розуміння ролі іноземної мови як важливого невід’ємного фактора соціально-культурного, економічного і професійного становлення особистості та її інтеграції в загальноєвропейський і міжнародний простір
спонукає всіх, хто покликаний навчати іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах і в вищій школі, до пошуку
нових методів, прийомів, стратегій вирішення проблеми – озброїти учнів і студентів універсальними компетенціями, які
мають бути не лише результатом навчання, але й джерелами їх подальшого розвитку, пов’язаного з багатомовністю і мультикультурністю майбутніх громадян.
Сучасні вимоги навчати учнів двох іноземних мов уже в шкільному віці, загальна тенденція вищих навчальних закладів включити до навчальних планів немовних факультетів дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для
всіх студентів і вивчення двох (іноді трьох) іноземних мов на спеціальних мовних факультетах з отриманням кваліфікації
вчитель/викладач/, перекладач основної і другої іноземної мов – все це ставить перед дидактикою іноземних мов нові
задачі, які обумовлені новим більш широким розумінням іншомовної комунікативної компетенції. При цьому необхідно
відмітити, що вимоги до комунікативної компетенції знаходять своє відображення в офіційних державних і директивних
документах, у змісті яких просліджується певний універсальний підхід до виділення складових комунікативної компетенції: мовна (лінгвістична) компетенція, мовленнєва компетенція, соціокультурна/ соціолінгівстична компетенція. При
цьому відмінним є підхід до визначення у структурі змісту комунікативної компетенції (далі КК) таких компонентів: дискурсивна, компенсаторна і стратегічна компетенції, їх взаємозв’язок з комунікативною компетенцією в цілому, а також із
зазначеними вище її складовими [1; 4].
Аналіз методичних робіт останніх десятиріч свідчить, що дійсно в них відсутній єдиний підхід до визначень змісту та
ролі кожної з компетенцій, зокрема, компенсаторної і стратегічної, і їх кореляції з комунікативною компетенцією. Окремі
автори методичних робіт розглядають стратегічну компетенцію як окрему складову комунікативної компетенції поряд з
мовною, мовленнєвою і соціолінгвістичною компетенціями, інші – як самостійну компетенцію, яка входить до кожної із
складових КК [3; 5].
Певна неоднозначність має місце також у вживанні термінів «стратегічна компетенція», «компенсаторна компетенція»,
«компенсаторні стратегії». У визначенні окремих авторів зазначені терміни вживають як синонімічні (Є. Азімов), у інших –
як взаємопідпорядковані (М. Горанська), що в деякій мірі складає певні труднощі не стільки у сприйнятті теоретичних робіт,
скільки впливає на цілеспрямовану розробку методичних посібників і практичну реалізацію компенсаторної і стратегічної
компетенції як в процесі навчання основної (першої) іноземної мови (далі ІМ1), так і другої іноземної мови (далі ІМ2).
Як було зазначено вище, переважна більшість дидактів розглядають компенсаторну компетенцію (далі КтК) як складову КК. Аналіз методичної літератури з проблеми змісту КК дає підставу для тлумачення КтК за функцією, суть якої
заключається і зводиться до уміння компенсувати дефіцит мовних засобів в процесі спілкування в усіх видах мовленнєвої
діяльності (Є. Азімов, І. Бім, Л. Карєва, М. Коренєва, І. Леонтьев, А. Тихонова і інші). В дослідженнях зазначених авторів відзначається, що КтК посідає провідне місце в складі КК, вона присутня і взаємодіє з кожною із компетенцій на всіх
рівнях оволодіння іноземною мовою (ІМ).
Актуальність більш детального розгляду проблеми про роль і місце КтК в структурі КК обумовлена, з одного боку,
важливістю формування КК, а з іншого – відсутністю розробленої відповідної методики формування КтК стосовно оволодіння ІМ в різних типах навчальних закладів.
В своїх дослідженнях зазначені вище автори ототожнюють зміст і призначення «компенсаторної компетенції», «стратегічної компетенції» і розглядають ці терміни як синонімічні. Так, прикладом синонімічного тлумачення цих термінів
може бути підхід до їх визначення Є. Азімова та А. Щукіна, за яким, «компенсаторна компетенція» – це є здатність того,
хто навчається, в умовах недостатнього володіння мовою, яка вивчається, залучати наявні знання, уміння користуватись
рідною або іноземною мовою, а також здатність відновити у процесі спілкування дефіцит знань мови та попереднього мовленнєвого і соціального досвіду спілкування іноземною мовою [1, с. 295]. Компенсаторна компетенція (поряд надається
термін «стратегічна компетенція») є важливою складовою комунікативної компетенції [1, с. 107]. Аналогічного підходу до
тлумачення значення термінів дотримується і автор І. Бім [2, с. 8–9].
Оскільки основу функціонування компенсаторної компетенції складає діяльнісний підхід, то це слугує підставою виділити в його структурі наступні компоненти: знання, стратегії і уміння. Для реалізації КК найбільш важливими елементами
в структурі КтК є компенсаторні стратегії і компенсаторні уміння. Стратегічна компетенція (далі СтК) – це діяльність по
реалізації певної кількості цілей і задач, яка призводить до досягнення головної мети – компенсації перерваного процесу
комунікації внаслідок дефіциту мовних ресурсів. Стратегічні компетенції розглядаються як синонім «вміння вчитися» і
охоплює знання різноманітних стратегій мовленнєвої діяльності у говорінні, аудіюванні, читанні і письмі.
Стратегічна компетенція аналогічно компенсаторній стратегії характеризується і розкривається також в таких термінах
як: знання, навички, уміння, тобто в термінах діяльнісного підходу до вивчення ІМ.
Аналіз методичної літератури [2; 3; 5] дозволяє представити зміст СтК, конкретизувавши види знань і умінь, які є їх
складовими:
1) знання основ граматики, лексики, фонетики, синтаксису і здатність використовувати їх на практиці; знання словотворчих елементів і особливостей побудови словосполучень в текстах (усних, письмових); знання національно-культур-
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них особливостей країни, мова якої вивчається; знання вербальних та невербальних засобів комунікації, коректне їх використання в комунікативних ситуаціях;
2) навички і уміння користуватись прийомами подолання мовних і мовленнєвих бар’єрів; володіння достатнім лексичним мінімумом загальновживаного, суспільно-політичного і професійно спрямованого характеру; володіння мовленнєвими формулами і кліше, які необхідні для встановлення контакту і взаєморозуміння між іншомовними партнерами по
спілкуванню; навички і уміння користуватись різноманітними словниками, укладати та вести власні словники, граматичні
довідники і інше.
В процесі аналізу методичної літератури з проблеми компенсаторної/стратегічної компетенцій установлено, що до
проблеми класифікації стратегій автори також мають неоднозначні підходи. Так, М. Горанська з позицій практичної спрямованості всі стратегії об’єднує у дві групи:
– лінгвістичні стратегії, які включають прийоми використання синонімів, антонімів, слів-субститутів, словоутворень,
використання слів з інших іноземних мов, транслітерація слів з рідної мови, перефрази і інше;
– екстралінгвістичні стратегії, які об’єднують прийоми графічно-експресивного оформлення тексту, вставки малюнків і
графіків, використання допоміжних засобів (словники, довідники, взірці листів, комп’ютерні програми та інше [3, c. 12–18].
До класифікації компенсаторних стратегій дещо по іншому підходять І. Бім, М. Коренєва, Т. Фоменко [2; 6; 10]. На
основі аналізу підходу авторів з урахуванням власного досвіду доцільним є об’єднання всіх стратегій в наступні групи за
їх змістом і призначенням:
− Лінгвістичні стратегії, що слугують для компенсації мовних і мовленнєвих планів продукування і сприйняття тексту. Лінгвістичні стратегії включають стратегії апроксимації, переносу, прогнозування. Апроксимація передбачає володіння умінням, яке базується на приблизній, наближеній передачі ідеї; перенос включає уміння опори на попередньо засвоєні знання іноземної мови, на попередні знання рідної мови (понятійні і фактичні), знання із досвіду вивчення першої
іноземної мови, аналітичні знання соціокультурного і країнознавчого характеру; прогнозування, яке базується на умінні
прогнозувати значення слів в опорі на певні структурні елементи слова, складові складного слова (мотивована мовна здогадка), прогнозування смислу речення, параграфу, завершення сюжету тексту і інше);
− Аналітичні стратегії, які включають до свого змісту уміння виділяти в структурі слова їх складових змістовних
елементів, і які базуються на наступному: аналіз відомих елементів (префікси, суфікси, основа) в структурі слова і співвіднесення їх із лексико-граматичним значенням; знання допоміжних слів і вміння розпізнати їх основне значення для
розуміння змісту речення; розпізнання слів – запозичень, або подібних слів різної мови і ІМ1 (при вивченні ІМ2);
− Невербальні стратегії – включають усі позамовні явища і засоби, характерні для певного виду мовленнєвої діяльності (для говоріння, аудіювання, читання, письма).
З метою більш успішного практичного спрямування методики формування мовленнєвої компетенції з позицій використання компенсаторної компетенції, відповідно до видів мовленнєвої діяльності, пропонується розробка стратегій,
використання яких дає можливість:
– при читанні – прогнозувати зміст тексту за його назвою, жанром, заголовком книги;здогадатися про значення незнайомих слів в опорі на контекст, тему, ситуацію;при зверненні до словника вибрати правильне значення слова, що шукається, перевіряючи за контекстом;здогадатися про значення незнайомого слова за знайомими елементами в його структурі
(корінь, суфікси і інші);
– при аудіюванні – здогадатись про значення слова, фрази в опорі на адитивний контекст;звернутися до партнерів
за допомогою, попросити повторити раніше сказане слово й інше, при безпосередньому контакті;налаштувати себе не
«зациклюватися» на незнайомому і продовжувати слухати, виділяючи основний зміст за ключовими словами;поставити
уточнюючі питання, попросити повторити слово (фразу), розтлумачити названі прізвища, географічні, історичні назви
(при безпосередньому контакті);
– при говорінні – використовувати синоніми, уточнювати назви, дії і інші мовленнєві явища; звертатися до співрозмовника, переключати розмову на іншу тему, використовуючи відповідні вербальні засоби при діалогічному мовленні;спростити
фразу, використовуючи відомі слова, взірці мовлення і структури її побудови при монологічному мовленні;вносити в своє
мовлення самовиправлення, використовуючи фразу типу «вибачте, я скажу/запитаю по-іншому»;використовувати інтонацію, паузи як засіб виділення значущого слова або фрази;використовувати паралінгвістичні засоби (міміку, жести);
– при писемному мовленні – використовувати вербальні засоби (слова і їх позначення), щоб бути правильно
зрозумілим;слова і поруч їх синоніми або антоніми;фрази-вислови: «я не знаю точно, як це пишеться, яке слово краще
підійшло б» і інше; використовувати невербальні засоби, як-то пропуски, підкреслення, зміна шрифту та інше; цифрові
позначення, малюнки, нумерація;додаткові орфографічні знаки (знак оклику, питальний знак, багато крапки).
В методиці викладання іноземних мов уміння розглядається як здатність того, хто вивчає ІМ, брати участь в усіх видах
мовленнєвої діяльності на основі здобутих знань і сформованих навичок. Уміння характеризуються усвідомленістю, самостійністю і продуктивністю [10, с. 135].
В контексті проблеми даної статті доцільно зупинитися на розгляді такої складової стратегічної компетенції як стратегічні уміння, які, за визначенням І. Бім, є діями в системі компенсаторної діяльності. Стратегічні уміння базуються
на уміннях виходити із становища при відсутності іншомовних засобів для того, щоб поновити чи продовжити процес
комунікації [2, c. 8–12]. При цьому важливо також відзначити, що в процесі навчання ІМ розмежовують дві групи умінь:
навчальні і стратегічні, що обумовлює необхідність формувати компенсаторні уміння. До стратегічних умінь відносяться
лінгвістичні та екстра лінгвістичні уміння [18, c. 27–32].
Стратегічні компенсаторні уміння, які необхідні для оволодіння рецептивними та репродуктивними видами мовленнєвої діяльності, не є одно типовими і вони не є абсолютно новими, тобто тими, які відсутні у мовленнєвому досвіді того,
хто навчається. З цього випливає необхідність цілеспрямованої опори на використання умінь, які є в попередньому досвіді того, хто навчається, кого навчають. Виходячи з вищезазначеного, стратегічні компенсаторні уміння не формуються
заново, а збагачуються новим мовним матеріалом з урахуванням рівня володіння іноземною мовою і видів мовленнєвої
діяльності.
Зважаючи на все більш масовий характер, який набуває вивчення іноземних мов в середній школі, актуальними для
навчальних закладів, які готують майбутніх фахівців з двох іноземних мов, є пошук прийомів навчання, які у процесі навчання студентів сформували б у них не лише відповідну двомовну іншомовну компетенцію, але й навчили їх використовувати більш раціональні і ефективні прийоми оволодіння другої ІМ в опорі на знання першої іноземної мови, яку вони,
як правило, вивчали протягом попередніх майже 10 років.
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В якості диференційного принципу навчання ІМ2 в порівнянні із провідними принципами навчання ІМ1, як зазначено в Концепції вивчення другої іноземної мови, є використання компаративного (зіставного, порівняльного) принципу.
Методологічною платформою для більш успішного навчання ІМ2, зокрема, на спеціальних мовних факультетах, є уміле
застосування компаративного (зіставного, порівняльного)принципу, як одного з провідних принципів навчання саме ІМ2
для формування компенсаторних стратегій переносу [6; 7]. Суть компаративного підходу у навчанні ІМ2 полягає в усвідомленні тими, хто вивчає мови, істотних подібностей та певних відмінностей у лексичній, граматичній, фонологічній і
орфоепічній системах ІМ1 та ІМ2 і формування стратегії позитивного переносу [9, с. 24].
Базуючись на розглянутих аспектах проблеми змісту компенсаторної компетенції та стратегій для її реалізації, вважаємо можливим виробити узагальнення і припущення, що КтКі її формування при вивченні ІМ2 має опиратися на результати
компаративного підходу, який передбачає використання як попереднього досвіду вивчення ІМ1, так і формування стратегічних умінь лінгвістичного переносу-опори на знання ІМ1.
Передумовами успішного використання компаративного підходу і формування на цій основі компенсаторних стратегій переносу має бути усвідомлення наступних положень: цілеспрямоване і обґрунтоване урахування факту подібності і
відмінності ІМ2 і ІМ1 на всіх рівнях мови – фонетичному, семантичному, граматичному, орфографічному; обґрунтована
опора на попередній лінгвістичний досвід студентів; використання фактів подібності/відмінності на соціокультурному
рівні – знання історичних традицій, державного устрою, повсякденних традицій, звичаїв носіїв – жителів країн, мови яких
вивчаються [8, c. 27–32]. При використанні компаративного підходу в процесі навчання ІМ2 доцільно також звертати увагу
на такі фактори: рівень володіння студентами ІМ1, домінантна роль якої по відношенню до ІМ2 є більш впливовою на першому етапі оволодіння ІМ2 (І-ІІ курси); протяжність періоду, який відділяє вивчання ІМ2 від вивчання ІМ1; індивідуальні
аналітичні уміння тих, хто вивчає ІМ2, загальні навчальні уміння вчитися; відсутність обґрунтованої загальної методичної
концепції особливостей навчання другої іноземної мови (за виключенням відомої роботи Б. Лапідуса і А. Шепілової)
стосовно середньої загальноосвітньої школи і спеціальних мовних факультетів; відсутність навчальних посібників, які за
змістом і методичною концепцією призначені для навчання ІМ2 з урахуванням опори на ІМ1.
Вище зазначене слугує аргументом доцільності і необхідності подальшого вивчання теоретичних аспектів проблеми
компенсаторної компетенції і стратегій її формування та розробки практично спрямованих робіт і рекомендацій по формуванню стратегій оволодіння як ІМ1, так і стратегічних умінь переносу попереднього досвіду вивчання ІМ1 на вивчення
ІМ2. При цьому необхідно прийняти до уваги важливу особливість, яка визначає специфіку навчання ІМ2, яка і заключається в тому, що навчання студентів ІМ2 відбувається в умовах, коли вони володіють уже однією іноземною мовою на
достатньо високому рівні – фактично вони є білінгвами, що полегшуює і прискорює процес засвоєння ІМ-2. Зокрема,
студенти володіють певними загально навчальними і компенсаторними стратегіями вивчення ІМ1: лінгвістичними стратегіями апроксимації, переносу, прогнозування, аналітичними стратегіями, а також, екстралінгвістичними. Вони знають свої
«слабкі місця»: для одного це –оволодіння фонетичною системою, для іншого це – засвоєння та оволодіння часовою системою, яка є достатньо відмінна від рідної, «слабким місцем» для багатьох студентів є засвоєння широко вживаних службових слів і інше. Крім цього, важливою платформою для позитивного переносу є достатньо міцно сформовані загально
дидактичні стратегічні уміння, як-то: робота з двомовними і одномовними словниками, з комп’ютерними програмами,
ведення конспектів, зошитів-словників, зошитів-вправ та інше.
Актуальність розгляду проблеми пошуків ефективних шляхів поліпшення навчання ІМ2 за рахунок опори на засвоєнні знання і сформовані мовні і мовленнєві уміння в ІМ1 і формування компенсаторних стратегій міжмовного переносу пояснюється
фактором відсутності свого роду методологічної концепції навчання ІМ2 в усіх типах навчальних закладів. Досвід навчання
ІМ2 на мовному факультеті свідчить, що для практичного використання у навчанні студентів, які отримують спеціальність з
двох мов, відсутні методичні посібники (підручники) для навчання ІМ2 (французької, німецької, іспанської) в опорі на мовний
і мовленнєвий досвід володіння англійською мовою. Як наслідок, в процесі навчання викладачі включають певні вправи на
формування компенсаторних умінь в контексті самої ІМ, а також приклади формування стратегій міжмовного переносу.
Таким чином, розгляд основних положень даної статті зводиться до наступних висновків: компенсаторна компетенція
є складовою комунікативної компетенції, яка є провідним компонентом змісту і мети навчання іноземних мов; формування
компенсаторної компетенції здійснюється завдяки цілеспрямованому використанню стратегій і відповідних їм стратегічних умінь стосовно видів мовленнєвої діяльності; використання стратегій має на меті подолання певних мовних, лінгвокраїнознавчих і мовленнєвих труднощів за рахунок використання певних знань і умінь у мовному досвіді того, хто вивчає
іноземну мову; оволодіння другою іноземною мовою може бути більш раціональним і ефективним завдяки формуванню
стратегій позитивного переносу знань і умінь з досвіду оволодіння першою іноземною мовою, методичною платформою
при цьому має бути спів ставний підхід на всіх рівнях другої і першої іноземних мов, що доцільно враховувати при підготовці навчальних посібників з другої іноземної мови як для учнів, так і для студентів мовних факультетів.
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СЛОВОТВІРНІ ВЛАСТИВОСТІ ДІЄСЛІВНИХ КОНСУБСТАНЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ
Проаналізовано особливості префіксального словотворення дієслівних консубстанційних термінів з огляду на
їхню семантику й походження, описано типи дієслівного термінотворення для префіксів за‑ й на‑, що є одними з
найпродуктивніших для відповідної групи слів.
Ключові слова: консубстанційні терміни, дієслово, префікс, термінотворення, словотвірний тип.
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГЛАГОЛЬНЫХ КОНСУБСТАНЦИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Проанализировано особенности префиксального словообразования глагольных консубстанциональных терминов
в зависимости от их семантики и происхождения, описано типы глагольного терминообразования для префиксов
за‑ и на‑, которые являются одними из самых продуктивных для соответственной группы слов.
Ключевые слова: консубстанциональные термины, глагол, префикс, терминообразование, словообразовательный тип.
WORD FORMATION FEATURES OF VERBAL CONSUBSTANTIAL TERMS
The features of prefixal word formation of consubstantial terms according to their semantic and origin are analyzed.
Consubstantial terms are the words used in the terminology of different fields and in common language. Most consubstantial
terms belong to these semantic types: physical action, working and household activity, state. Less prefixal terms are formed
with verbs that mean a kind of sound and speech, psychic or physical state of person. Native words dominate among
consubstantial terms, in contrast to real terms, and used for prefixal word formation widely. Adopted words take part in
prefixal term formation seldom. Prefixes in adopted verbs often have only grammatical meaning and describe finished action.
Prefixes with only grammatical meaning could be used in native words, but frequently it is difficult to separate grammatical
and word formation meaning, that cause various interpretations of prefixal terms semantic. Prefixes за‑ and на‑ are the
most-frequently for word formation of consubstantial terms. Most types of word formation with these prefixes are widely used
at terminology and common language, but it was determined some differences. The types of word formation, which means
«relocation of object», seldom take part in word formation of the terms, although they are productive for common language.
Key words: consubstantial terms, verb, prefix, word formation of terms, word formation type.

Терміни й загальновживані слова постійно взаємодіють між собою. З одного боку, в сучасному українському лексиконі
спостережено посилення інтелектуалізації мови, що відбувається внаслідок детермінологізації термінів та їхнього «орозмовлення» [8, с. 4]. З іншого – загальновживані слова внаслідок переосмислення їхнього значення можуть переходити до
спеціальної лексики. А. Крижанівська й Л. Симоненко вважають традицію створювати терміни на основі загальновживаних
слів найбільш важливою внутрішньомовною закономірністю, а суть термінологізації вбачають у зміні семантики вже наявних у мові слів. [9, с. 48]. Так, у галузевих терміносистемах поряд з термінами, що належать до спеціальної лексики, яку зазвичай уживають лише фахівці, функціонують слова, що їх використовують і в термінології, й у загальнолітературній мові.
Особливості функціонування загальновживаних слів у термінології є об’єктом дослідження в працях І. Бережанської,
С. Гриньова-Гриневича, В. Даниленко, Л. Ричкової та інших [2; 5; 6; 13]. С. Гриньов-Гриневич указує, що у всіх терміносистемах завжди є певна кількість лексичних одиниць, які вживають у повсякденному й професійному мовленні, так звані
консубстанційні терміни, що спричиняє до низки труднощів під час виокремлення професійної лексики зі словникового
складу мови [5, с. 85]. Відповідний термін ужито в інших дослідженнях, наприклад, І. Бережанської, І. Гладуна, Л. Ричкової [2, с 15; 4, с. 147–148; 13, с. 56–57]. Позаяк термін набуває поширення, слова, що їх використовують і в певній галузевій
терміносистемі, й у загальнолітературній мові пропонуємо називати консубстанційними термінами.
Відповідні одиниці здебільшого вивчають у семантичному аспекті, коли постає потреба описати систему значень певної
лексеми та відмежувати загальновживане значення слова від термінологічного. Натомість ця група лексики може мати інші
особливості порівняно з власне-термінами, наприклад, у межах лексико-семантичного й морфологічного способів термінотворення. Крім того, більшість праць засновано на вивченні термінів-іменників. С. Гриньов-Гриневич уважає, що однією з
ознак терміна є номінативний характер й іменник – єдиний засіб для вираження термінологічних понять [5, с. 86]. Однак недостатнє опрацювання характеру використання різних частин мови в терміносистемах збіднює теорію терміна та звужує уявлення про термінологізацію окремих груп слів [16, с. 3]. З огляду на це актуальним видається вивчення різних аспектів функціонування консубстанційних термінів, виражених не лише іменниками, а й іншими частинами мови, зокрема дієсловами.
Мета цієї статті – описати тенденції морфологічного словотворення дієслівних консубстанційних термінів, а саме
префіксацію, оскільки вона є основним способом творення нових значень відповідної групи слів. Досягнення поставленої
мети потребує розв’язати такі основні завдання: 1) вказати семантичні класи дієслівних консубстанційних термінів; 2) визначити специфіку використання префіксів з огляду на семантику й походження твірних основ; 3) охарактеризувати типи
дієслівного термінотворення для найпродуктивніших префіксів.
З’ясували, що в лексикографії поч. ХХ – поч. ХХІ ст. [10; 11; 12; 14] досить уживаними є консубстанційні дієслівні
терміни, що належать до таких семантичних класів: конкретна фізична дія (клеїти, карбувати, креслити, золотити, лакувати, пиляти), трудова та побутова діяльність людини (кувати, копати, косити, кроїти, орати, шити), становлення
якісної ознаки (пухніти, горіти, густішати, ржавіти, кипіти, танути). Менше натрапляємо на слова звучання й мовлення (співати, дзвонити, казати, сурмити, благовістити), психічного чи фізичного стану людини (судити, паралізувати, дихати, протестувати). Можливості творення слів неоднакові та залежать від їхнього походження й семантики. На
відміну від власне-термінів, що належать до спеціальної лексики, яку вживають лише фахівці певної галузі знань, серед
консубстанційних переважають одиниці питомого походження, більшість з яких мають широкі словотвірні властивості.
Запозичені терміни майже не беруть участь у префіксальному термінотворенні. У термінах чужомовного походження
префікси виконують насамперед видотворчу функцію, тобто йдеться не про словотворення, а формотворення слів. У лексикографії поч. ХХ – поч. ХХІ ст. переважають форми доконаного виду з префіксами з‑ і за‑: орендувати – заорендувати;
гармонізувати – згармонізувати; ідеалізувати – зідеалізувати; імпровізувати – зімпровізувати; фальсифікувати – с(з)
фальсифікувати; капітулювати – скапітулювати; конденсувати – сконденсувати; консервувати – с(за)консервувати;
паралізувати – спаралізувати.
Приклади формотворення питомих термінів за допомогою префікса за‑, вказані в словниках, досить суперечливі. Наприклад, закостеніти, заледенити, затвердіти у «Російсько-українському словнику» (1924 – 1933) зафіксовано як фор© А. О. Руссу, 2015
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ми доконаного виду до слів костеніти, леденити, твердіти. Проте на сучасному етапі відповідні префіксальні лексеми
описують у межах фінітивного значення [3, с. 238]. Це ж стосується префікса ви‑, який досить уживаний у термінології
20‑х рр. ХХ ст.: галити/ вигалити, гемблювати/ вигмблювати, гранкувати/ вигранкувати, золотити/ визолотити, калярувати/ викалярувати. Зокрема, йдеться про префіксальні дієслова зі значенням «суб’єкт скерував дію на поверхню об’єкта,
надавши їй певного вигляду». У сучасному мовознавстві префікс ви‑ у поєднанні з відповідними словами тлумачать як
словотвірний, що вказує на інтенсивність виконання дії [15, с. 202]. Це пояснює звуження власне-видової функції цієї
морфеми в сучасній термінології. Отже, в запозичених термінах префікси зазвичай формалізуються й виконують тільки
граматичну функцію. Відмежувати граматичне і словотвірне значення префікса в питомих словах буває досить складно,
що призводить до неоднакового потрактування семантики окремих префіксальних термінів.
Найбільш поширеними в словотворенні консубстанціних термінів виявилися префікси за‑, на‑. Мало уживаними є
форманти роз‑, о‑. Розгляньмо основні типи термінотворення з найпродуктивнішими префіксами докладніше.
Типи словотворення з префіксом за‑
Особливо вживаним формант виявився у дієсловах з темпоральною семантикою, що мають таке значення: «суб’єкт
надає/ надав об’єкту певного вигляду чи властивостей». Пор.: забарвляти/ забарвити, загартовувати/ загартувати, загноювати/ загноїти, загострювати й загостряти/ загострити, закривляти/ закривити.
На завершення дії вказують неперехідні дієслова, мотивовані твірними основами з семантикою становлення якісної
ознаки: загнивати/ загнити й загнисти, загрубіти, загус(к)нути, заіржавіти, заржавіти, закостеніти, замерзати/ замерзнути. Як уже зазначали, в межах відповідного словотвірного типу префікс має фінітивне значення.
Низку консубстанційних термінів об’єднано навколо словотвірного типу зі значенням «суб’єкт починає/ почав дію»:
забагріти, заблаговістити, загойдати, зажинати/ зажати, закошувати/ закосити, замарширувати. Здатність за- поєднувати два протилежні значення є його особливістю [15, с. 214], що має місце в усі періоди розвитку українського термінозанвства та виявляється на рівні й загальновживаної, й термінологічної лексики.
Префікс за- досить продуктивний на позначення просторової семантики, яку визначають як «проникнення одного
об’єкта в інший» [1, с. 168]. Словотвірний тип охоплює дієслова з тлумаченням «суб’єкт рухає об’єкт у межі певної поверхні»: забивати/ забити (клинтух, гвіздок), заклейтушити, заклинтушити, засилювати й засиляти/ засилити.
Виявили два словотвірні типи, що описують дію, скеровану по поверхні предмета. Перший містить дієслова зі значенням «суб’єкт покриває/ покрив поверхню об’єкта певним матеріалом»: забандажовувати/ забандажувати, забинтовувати/ забинтувати, забілювати й забіляти/ забілити, забруковувати/ забрукувати. Другий тип стосується дієслів із
семантикою «охопити дією частину поверхні» та містить додаткову сему «рух усередину, в межі чого-небудь». Значення
консубстанційних термінів цього типу описуємо так: «суб’єкт скеровує/ скерував дію на об’єкт, закриваючи/ закривши
його частину за допомогою певного предмета чи матеріалу»: заґратовувати/ заґратувати, задинати/ заднити бочку, заліплювати/ заліпити, замуровувати/ замурувати, запломбувати.
Майже не натрапили на консубстанційні терміни з префіксом за‑, твірні основи яких вказують на переміщення, попри
те, що для загальновживаної лексики відповідний тип словотворення продуктивний: забігати/ забігти, заходити/ зайти,
залітати/ залетіти, заїжджати/ заїхати.
Типи словотворення з префіксом на‑
Типи термінотворення на позначення кількісної семантики для морфеми на‑ – найпродуктивніші. Досить поширеними
є префіксальні консубстанційні терміни, що мають значення «суб’єкт отримує/ отримав певну кількість чого-небудь»:
напалювати/ напалити (вугілля), навалювати/ наваляти й навалити, наекономлювати/ наекономити, наескізувати, назбивати. У реченні кількісне значення відповідних слів зазвичай уточнює числівник: Напалив багато вапни [10, с. 1495];
Напомпували (накачали) десять відер води [10, с. 569].
Іще один словотвірний тип з префіксом на‑ стосується дієслів, для яких характерно переплетіння семантики множинності дії та ретельного її здійснення, що зумовлює значення – достатність дії [7, с. 97]. Відповідного значення набувають
перехідні дієслова, що мають тлумачення «суб’єкт надає/ надав об’єкту чи його поверхні певного вигляду, властивостей,
стану тощо»: намагнічувати/ намагнітити, наворсовувати/ наворсувати сукно, нагрівати/ нагріти, нагущувати/ нагустити, наелектризовувати/ наелектризувати, налощувати/ налощити.
Просторову семантику, часто доповнену семою «інтенсивне виконання дії», морфема на‑ має в дієсловах зі значенням:
«суб’єкт покриває/ покрив поверхню певним матеріалом». Пор.: назолочувати/ назолотити, накладати/ накласти срібло
(золото), накрашувати/ накрасити, наоліювати/ наоліїти, нафарбовувати/ нафарбувати. Окремі префіксальні дієслова,
утворені в такий спосіб, укладачі словників тлумачать в контексті видотворення, але в цій функції на‑ не дуже продуктивний. Визначити чіткі правила перетворення відповідного форманта на власне-видовий не вдалося, однак спостерегли деякі
тенденції. Зокрема, формами доконаного виду до безпрефіксних дієслів часто виступають лексичні одиниці зі значенням
«надати об’єкту певного кольору»: насинити, начервонити, начорнити.
За нашими спостереженнями й результатами дослідження В. Ільїна, малопродуктивним є словотвірний тип, що охоплює дієслова, які указують на покриття поверхні чим-небудь унаслідок самочинного процесу [7, с. 101]. Їх описуємо за
такою схемою: «суб’єкт з’являється/ з’явився на поверхні об’єкта»: нагоряти/ нагоріти, накипати/ накипіти, намерзнути,
наїржавіти, наржавіти, наростати/ нарости.
Маловживаний серед консубстанційних термінів тип словотворення з тлумаченням «суб’єкт приєднує/ приєднав
об’єкт до певної площини»: наварювати/ наварити, наґвинчувати/ наґвинтити, накрутити гайку, настібати/ настебнути, нащібати/ нащебнути, наклеювати/ наклеїти.
Семи «достатність дії» та «рух усередину чого-небудь» містять дієслова об’єднані словотвірним типом, що має значення «суб’єкт наповнює/ наповнив об’єкт речовиною»: набивати/ набити бомбу (рушницю, гармату), напаковувати/
напакувати бомбу, начиняти/ начинити бомбу, націджувати/ націдити.
Майже не натрапили на консубстанційні терміни, де префікс на‑ позначає «скерування дії до певного об’єкта аж до
змикання з ним» [7, с. 98]. Семантику відповідних префіксальних слів тлумачимо так: «суб’єкт скеровує/ скерував дію на
певний об’єкт, застосувавши до нього силу». Наприклад: нагнічувати/ нагнітити, надавлювати/ надавити поножі, натиснути поножі, надушувати/ надушити.
Словотвірні типи з префіксом на‑, в яких твірна основа позначає переміщення, для термінотворення малопродуктивні
на відміну від загальномовного словотворення. Нагадаємо, що ці ж тенденції спостерегли для префікса за‑. Загалом дієслова з семантикою переміщення мало представлені в різних галузях знань.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

264

Підсумовуючи зауважмо: серед дієслівних консубстанційних термінів переважають слова питомого походження. Такі
одиниці зазвичай мають значний словотвірний потенціал, що спостережено на прикладі типів префіксального словотворення з морфемами за‑ й на‑. Натомість запозичені твірні основи сполучаються з обмеженою кількістю префіксів, які
часто виконують лише формотворчу функцію.
Опрацювання інших способів творення дієслівних консубстанційних термінів розширить наші уявлення про цю групу
лексики. Також перспективним уважаємо подальше дослідження префіксальних типів термінотворення. У такий спосіб
вдасться сформувати правила використання словотворчих морфем, які б для кожної галузі термінології виражали конкретне значення й виконували класифікаційну функцію, що сприятиме унормовуванню термінології з огляду на тенденції
розвитку української мови.
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ЕТИКЕТНІ КЛІШЕ У ФУНКЦІЇ ПОЗИТИВНОЇ РЕАКЦІЇ
У статті йде мова про етикетні кліше у функції позитивної реакції. Із мовленнєвих актів позитивної реакції
звертаємо увагу на згоду та дозвіл. Серед етикетних кліше розглядаємо висловлювання:дякую, спасибі, прошу, будь
ласка, та под. у функції згоди чи дозволу.
Ключові слова: етикет, ввічливість, етикетні кліше, позитивна реакція, мовленнєвий акт згоди / дозволу.
ЭТИКЕТНЫЕ КЛИШЕ В ФУНКЦИЕ ПОЗИТИВНОЙ РЕАКЦИИ
В этой статье идет речь о этикетных клише в функции позитивной реакции. Из речевых актов положительной реакции обращаем внимание на согласие и разрешение. Среди этикетных клише рассматриваем
высказывания:спасибо, прошу, пожалуйста, и под. в функции согласия или разрешения.
Ключевые слова: этикет, вежливость, этикетные клише, положительная реакция, речевой акт согласия / разрешения.
ETIQUETTE CLICHÉS IN FUNCTION POSITIVE RESPONSE
this article deals with etiquette clichés in the function of a positive response. First, we consider the features of the concepts of etiquette and politeness in communication. In speech acts of the positive reaction, we pay attention to the consent and
permission. Among etiquette clichés further statements are studied: thank you, please, please and gratitude in the functions
of consent or permission.
It was found that gratitude etiquette or cliché is a fairly common stereotype nonspecific indicator MA of consent in oral
and written speech (2,5 %; 100% we took 1500 utterances of positive reaction). During such consent a communicator agrees
for the delicacy and polite consent forms emphasize the act of good will and readiness to perform a certain action.
The language situation in which there are formulas of speech etiquette in function of resolution is the situation of direct
communication between people, which is limited by pragmatic coordinates «I – you – here – now». Losing these coordinates
by a statement takes it beyond the speech etiquette. If a speech etiquette is aimed primarily at creating conditions for successful communication, politeness codified as a sign system acts more like a future-oriented strategy and it is a kind of expectation,
which involves undesirable developments (for example: instead of permission, prohibition).
The purpose of these indicators is an effective interaction of the interlocutors and the successful implementation of communicative intentions. Using consent / permission in communication, a sender tries to avoid a conflict (negative reaction:
prohibitions or disagreement) and tries to create a friendship / partnership between the communicants and to maintain social
equilibrium between them.
Keywords: etiquette, courtesy, etiquette cliché, positive speech act of consent / permission.
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До неспецифічних формул позитивної реакції належать етикетні кліше.
Насамперед, з’ясуємо значення слова етикет – «це установлені норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь
товаристві» [7, Т. 2, с. 490]. Якщо етикет – усталене в суспільстві зведення правил – регулює нашу поведінку в співвідношенні з соціальними вимогами, то мовленнєвий етикет можна визначити як регулюючі правила мовленнєвої поведінки.
Керуючись цими правилами, співрозмовники використовують у мовленні ті одиниці, які виражають неконфліктне, позитивне ставлення до людей, тобто відношення доброзичливості.
Також етикет регулює вибір адресантом найбільш доречного та відповідного мовного засобу стосовно конкретного
адресата, у цій конкретній ситуації та за цих умов спілкування. В одній ситуації (офіційній) буде доречною негативна
реакція на зразок: Я з Вами не погоджуюся, а в другій (неофіційній): Ти що з глузду з’їхав?! Ми погоджуємося і не погоджуємося, ми дозволяємо і забороняємо – і все це робимо з урахуванням офіційних чи неофіційних умов спілкування і
своїх власних ролей відносно позицій співбесідника, і конкретних ситуацій спілкування, і національних звичок та традицій, менталітету тощо. Таким чином мовленнєвий етикет втілився в стереотипи, в усталені вирази, формули спілкування,
які ми не будуємо заново кожного дня, а використовуємо вже готові, які відкладені в нашій мовленнєвій свідомості. Але
все ж таки в цілому мовленнєвий етикет – це стійкі, стереотипні комунікативні одиниці мови, хоча їх вибір у конкретному
МА, як і будь-який вибір, справа творча.
Невід’ємним чинником етикету є ввічливість – «властивість за значенням ввічливий» [7, Т. 1, с. 304]. А ввічливий – це
той, який дотримується пристойності, виявляє уважність, люб’язність; чемний [там само, с. 304]. Р. Лакофф формулює
Принцип Увічливості у вигляді трьох правил: «Не нав’язуй своєї думки», «Давай співрозмовнику можливість вибору»,
«Будь доброзичливий» [3, c. 276–302]. Дотримання Принципу Ввічливості накладає певні обмеження на поведінку членів
суспільства, які полягають у тому, щоб враховувати інтереси партнера, його думки, бажання і почуття, полегшувати, по
можливості, вирішення його завдань. Реалізація цього Принципу має на меті домогтися максимальної ефективності соціальної рівноваги і дружніх відносин. Принцип Увічливості визначається як особлива стратегія мовної поведінки, спрямована на запобігання конфліктних ситуацій.
Дж. Ліч уважає Принцип Тактовності певною стратегією спілкування, спрямованої на запобігання можливих конфліктних ситуацій, що часто призводить до непрямих, алегоричних способів висловлювання, що порушує Принципи Ясності
й Релевантності Грайса [9, с. 109]. За О. М. Корніяка, правильність, доцільність використання етикетних формул – це
мистецтво ґречності [4].
П. Браун і С. Левінсон пропонують набір різних тактичних прийомів, за допомогою яких адресант регулює свою мовну
поведінку, виходячи з оцінки ситуації. «Ситуація оцінюється ним на основі трьох незалежних змінних: а) соціальної дистанції між мовцем і слухачем; б) влади одного комуніканта над іншим; в) ступенем упровадження в сферу адресата» [8].
Відповідно до того, яким чином мовець оцінює ризик «втрати обличчя» в певних обставинах, він вирішує, здійснювати
чи ні МА, а якщо здійснювати, то яку форму ввічливості обрати – відкриту, експліцитну чи приховану, імпліцитну [2].
Етикетні кліше як індикатори позитивної функції досить поширені (2,5 %; за 100% ми беремо 1500 висловлювань позитивної реакції) як в офіційному, так і неофіційному усному та писемному мовленні. До етикетних формул позитивної
функції належать такі конструкції, як Дякую! Спасибі! Будь-ласка! Із охотою; Із задоволенням; Залюбки і под.: – Ляж,
відпочинь. – Дякую, мамо (П. Гуріненко).
М. К. Любимова ввічливу позитивну реакцію зараховує до діалогічних єдностей неповної згоди. Адже позитивна відповідь співрозмовника найчастіше детермінована «принципом ввічливості». «Під час такої згоди комунікант погоджується через делікатність» [5, с. 100]. Усі зазначені вище дослідники погоджуються з тим, що ввічливі форми згоди підкреслюють акт доброї волі та готовності виконати певну дію.
Розглянемо індикатор дякувати у функції згоди, словникове значення якого« ׃висловлювати, виражати подяку, бути
вдячним за щось. // Уживається як слово, яким виражають вдячність за зроблене добро, виявлену увагу» [7, Т. 2, с. 451].
МА подяки (Дякую) у спілкуванні може виконувати функцію МА згоди, наприклад, як позитивна реакція на пропозицію:
– Карпе, сідайте з нами. – Дякую (В. Винниченко).
Синонім дякую – це спасибі. Але на відміну від дякую, у комунікативних ситуаціях спасибі набуває й додаткового значення: вираження невдоволення або незгоди. За першим значенням, яке дає словник, ці конструкції – це вияв подяки, тобто
основна їх функція у мовленні – вдячність комусь, за щось. Але за допомогою виразів Дякую!, Спасибі!, які репрезентують
стереотипні конвенційні МА подяки, можна також як погодитися або дозволити, так і заперечити або не погодитися. Ці індикатори виражають стереотипну неспецифічну згоду, дозвіл, незгоду, наприклад: – Сідайте, бо картопля зачахне. – Спасибі (М. Стельмах); – Ходімо до хати, – торкнувся Мирон руки Чигирина. – Спасибі. Я зараз же додому (М. Стельмах).
Заради ввічливості мовець може відмовитися від прямої незгоди (Я не погоджуюся; Я заперечую), а виражати її завуальовано: Я б з радістю, але…; Я не заперечую, але …; Я б з Вами погодився, але …; або аргументує її: Я не можу, тому
що…; чи сам аргумент використовує як непогодження: – Літо – найкраща пора року. – Я люблю зиму (друга репліка означає незгоду з попереднім висловлюванням співрозмовника).
Спасибі має таке тлумачення: «спасибі – 1. Уживається для вираження, висловлення вдячності за зроблене добро, виявлену увагу і т. ін.» [7, Т. 9, с. 492]. Цей індикатор сигналізує про вияв подяки, тобто основна його функція у мовленні – це
вдячність комусь за щось. Отже, за допомогою виразів Дякую!, Спасибі!, які репрезентують стереотипні конвенційні МА
подяки, можна також погодитися з чимось або дозволити щось співрозмовнику. Ці індикатори виражають стереотипну
згоду на пропозицію адресанта, виражену як у розповідній, так і в питальній формі, наприклад: – Сідайте, бо картопля
зачахне. – Спасибі. (М. Стельмах); – Вечеряти будете? – Дякую. (З усного мовлення).
Конструкція будь ласка! вживається як «чемне звертання при проханні або згоді на що-небудь» [7, Т. 4, с. 450]. У спілкуванні за допомогою цього індикатора може виражатися згода на пропозицію: – Так туди вийдемо до них. – Будь ласка.
(Б. Лепкий); прохання або спонукання до дії співрозмовника: – Покажіть ваші документи. – Будь ласка… (П. Гуріненко).
Мета ввічливої згоди – дати позитивну відповідь на пропозицію, прохання чи питання, переконати співрозмовника в доброму ставленні до нього.
У складі етикетної формули, яка репрезентує МА згоди, ступінь вияву предикативної ознаки може експлікуватися
лексичними засобами-інтенсифікаторами, такими як з охотою, дуже, щиро: – Ти можеш п’ять хвилин цілком спокійно
й мовчки вислухати мене? – З охотою. Будь ласка. (В. Винниченко); – Ви любите поезію? – Дуже! (П. Гуріненко); – На
добраніч. – Щиро дякую, – відповів… (Ю. Мельничук). Говорячи з охотою, мовець не лише погоджується на пропозицію
за власним бажанням, а ще й показує прагнення та схильність виконати її: – Привітати її хочеш? – З охотою. (В. Вин
ниченко).
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Посилення ввічливості позитивної реакції відбувається завдяки повторенню (1;3), конкретизатору якості (2; 3; 4) та
окличній інтонації (2): 1) – Прошу сідати. – Спасибі, спасибі. (Б. Антонечко-Давидович); 2) – Так ви згодні? – З охотою,
з приємністю! (В. Винниченко); 3) – Це дві хвилини. – З охотою, з охотою. (В. Винниченко); 4) – Ти що-небудь напишеш
у моєму щоденнику? – З великою охотою… (А. Багдай).
Згода, виражена висловлюваннями із задоволенням; залюбки демонструє, крім бажання виконати пропозицію, ще й
те, що адресант, погодившись, отримає від цього задоволення: – Може, ти поведеш? – Із задоволенням! (О. Чорногуз); –
Може, поплаваємо на хвилях «Берізки»? – Залюбки! (В. Минко).
Індикатор із задоволенням, на відміну від залюбки, може посилюватися за рахунок якісного прикметника: – Позичте,
дорогий сусіде, троячку. – З великим задоволенням! (В. Минко). Оклична інтонація в цих реакціях підвищує емоційність
та експресивність згоди.
Цей тип згоди доводить, що мовцеві небайдужа ця подія, до того ж вона є для нього бажаною. Даючи свою згоду,
адресат демонструє не лише позитивну реакцію на висловлювання адресанта, а ще й виражає своє бажання брати участь
у тому, з чим погодився.
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МЕТАФОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНОКОНЦЕПТІВ
У ХУДОЖНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
У статті досліджено особливості концептуально-метафоричного осмислення медичних терміноконцептів у
художній комунікації. Дослідницею виокремлено 22 концептуальні метафори, які виступають засобом осмислення
медичних терміноконцептів англійської мови, що концептуалізують захворювання. Авторка аналізує тенденції в
осмисленні реконструйованих медичних терміноконцептів та екстралінгвістичні чинники, які впливають на вибір
концептів-корелятів. У дослідженні розглянуті випадки множинного метафоричного осмислення окремих медичних
терміноконцептів.
Ключові слова: концептуальна метафора, медичний терміноконцепт, корелят, референт, діапазон метафори.
МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОКОНЦЕПТОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
В статье исследованы особенности концептуально-метафорического осмысления медицинских терминоконцептов в художественной коммуникации. Исследовательницей выделены 22 концептуальные метафоры, которые
выступают средством осмысления концептуализирующих заболивания медицинских терминоконцептов английского языка. Автор анализирует тенденции в осмыслении реконструированных медицинских терминоконцептов и
экстралингвистические факторы, которые влияют на выбор концептов-коррелятов. В исследовании рассмотрены
случаи множественного метафорического осмысления отдельных медицинских терминоконцептов.
Ключевые слова: концептуальная метафора, медицинский терминоконцепт, коррелят, референт, диапазон
метафоры.
METAPHORICAL CONCEPTUALIZATION OF THE MEDICAL TERM-CONCEPTS IN THE LITERARY
COMMUNICATION (ON THE ENGLISH LANGUAGE MATERIAL)
In the article the author examines the specifics of the metaphorical interpretation of the medical term-concepts which
conceptualize diseases in the literary communication. The analyzed conceptual metaphors are based on the major human
sensory feelings. They reflect physical perception of the illness and are connected with its external symptoms. In this way
the visual perception is represented in the metaphors: varicosity is the clumps of blue snails, varicosity is the maps of rivers
of veins, numerous traumas are a mess. The specifics of the physical sensation connected with radiculitis are exposed in the
metaphor lumbago is the screws in the back.
The external symptoms of an illness preserve their immediate significance in the procedure of the modern diagnosis,
though they are supplemented by the range of more complicated diagnostic means (autopsy, surgery, X-Ray examination, etc),
which provide the knowledge of the interior symptoms of the illness. The latter perform considerate influence on the character
of metaphoric interpretation of the medical term-concepts. Thus, we can observe such metaphors as duodenal ulcer is a crater
in the duodenum, ventricular septal defect is a hole in the heart.
The comprehension of an illness by a human with the help of the sensory feelings is accompanied by its interpretation on
the psychological level, which entails the cooperation of the other experiential concepts.
Key words: conceptual metaphor, medical term-concept, source domain, target domain, range of metaphor.
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Чільне місце в дослідженні когнітивних структур вербалізованих термінологічними одиницями (медичними, зокрема)
займає концептуальна метафора, вивчення якої належить до найактуальніших завдань сучасної лінгвістики і піддається
активному аналізу в усіх аспектах її прояву.
Проблемою концептуальної метафори активно займалися такі вчені як: Дж. Лакофф i М. Джонсон, З. Ковечеш,
С. А. Жаботинська, П. Рікер, А. Н. Баранов та ін. Когнітивні лінгвісти стверджують, що наша концептуальна система є
повністю метафоричною за своєю природою. Концептуальна метафора характеризується як когнітивна структура, яка
укріплює наше метафоричне використання мови [6, c. 139], її розглядають як когнітивний процес мислення [3, c. 368], як
інструмент мислення й обґрунтування [5, c. 170].
Більша частина нашої концептуальної системи є метафорично структурованою, тобто більшість концептів частково
осмислюється у термінології інших концептів, а явища лінгвістичні виражають втілене розуміння світу [7, c. 56]. Наше
бачення світу і себе в цьому світі концептуалізується повсякденною свідомістю через емпіричні уявлення, що випливають
із фізичного сенсомоторного досвіду людства, пропущеного крізь культурологічний фільтр [1, c. 19].
У концептуальній метафорі відбувається взаємодія домену джерела (source domain) і домену цілі (target domain) [4]. У
термінології С. А. Жаботинської, цільовий концепт/домен – це концептуальний референт, а домен/концепт джерела – концептуальний корелят [2, c. 3]. При порівнянні референта і корелята відбувається перехресне проектування (cross-mapping)
– процес, при якому певні характеристики корелята проектуються на певні характеристики референта [2, c. 3].
При метафоризації для осмислення одного і того ж референта можуть використовуватися кілька корелятів. Група концептуальних корелятів, за допомогою яких осмислюється певний референт, утворює діапазон метафори (range of metaphor).
З іншого боку, один корелят може проектуватися на кілька референтів. Група концептуальних референтів, які систематично
співвідносяться з одним і тим концептуальним корелятом, утворює спектр метафори (scope of metaphor) [2, c. 4].
Дослідження метафоризації медичних терміноконцептів покликане розкрити особливості їх осмислення у суспільній
свідомості.
Під медичним терміноконцептом маємо на увазі одиницю когніції людини, одиницю пізнання і знання, фрагмент наукової картини світу у суспільній свідомості, що відповідає медичній галузі науки, відображає етапи розвитку та концептуалізації медичного знання і напрямки його осмислення, формує певним чином організовану множинність елементарних
смислів, що продукуються ментальними образами медичних понять у межах фахової (медичної) й нефахової комунікації.
Метою розвідки є дослідження особливостей концептуально-метафоричного осмислення у художній комунікації медичних терміноконцептів англійської мови, які концептуалізують захворювання.
Для досягнення мети поставлені такі завдання: 1) виокремити у художній комунікації концептуальні метафори, які
є засобом осмислення медичних терміноконцептів, що концептуалізують захворювання; 2) проаналізувати тенденції в
осмисленні медичних терміноконцептів та екстралінгвістичні фактори, які впливають на вибір концептів-корелятів;
3) розглянути випадки множинного метафоричного осмислення окремих медичних терміноконцептів.
Об’єкт дослідження становлять концептуальні метафори, які виступають засобом осмислення медичних терміноконцептів.
Предмет дослідження – особливості концептуально-метафоричного осмислення медичних терміноконцептів у художній комунікації.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі вперше проаналізовано особливості метафоричного осмислення у художній комунікації медичних терміноконцептів англійської мови, які концептуалізують захворювання.
Метафоричне осмислення медичних терміноконцептів, які відповідають захворюванням організму, ґрунтується на
основних сенсорних чуттях людини. Воно відображає фізичне сприйняття хвороби і пов’язане із зовнішніми симптомами.
Пояснюється це тим, що перші примітивні способи діагностики базувалися на зовнішніх проявах захворювання.
Зокрема, через метафори varicosity is the clumps of blue snails, varicosity is the maps of rivers of veins, які актуалізуються у мікроконтексті ‘Take Grandma Kashpaw with her tired veins all knotted up in her legs like clumps of blue snails. I take my
fingers and I snap them on the knots. The medicine flows out of me. The touch. I run my fingers up the maps of those rivers of veins
or I knock very gentle above their herats or I make a circle motion on their stomach, and it helps them. They feel much better. Some
women pay me five dollars’ [9, c. 231], розкривається зовнішній фізичний прояв варикозу і його сприйняття людиною через
образне переосмислення, а не в результаті розуміння медичної суті захворювання.
На важливість візуального сприйняття вказує і концептуальна метафора numerous traumas are a mess (She was coping,
just, until she was paged by the emergency department. ‘Soph? It’s Paul. We’ve got a nasty for you. RTA. Child wasn’t strapped in
properly in the back, Mum had to do an emergency stop when a cyclist shot in front of her, and the child went straight into the back
of the front seat. Pushed Gran through the windscreen. Baby didn’t make it, Mum’s got whiplash and is completely distraught, and
Gran’s in a bit of a mess–broken ribs, and I don’t like the sound of her chest. I think she might have a ruptured diaphragm’ [13,
c. 155]), яка відображає сприйняття захворювання лікарем.
Вираження фізичних відчуттів як ще одного прояву захворювання, також відбувається через концептуально метафоричне перенесення. Це, зокрема, можна спостерігати у концептуальній метафорі lumbago is the screws in the back, яка
актуалізується у мікроконтексті The next night Dr. Farquarson himself went sick. For several days he had been complaining
of «the screws in the back», and when I returned a syringe to the surgery after a late call I found him stuck in his chair. «It’s only
lumbago,» he explained, rubbing himself painfully [10, c. 69].
У процедурі сучасного обстеження зовнішні прояви захворювання зберігають своє першочергове значення, хоча й
доповнюються переліком складніших обстежень за допомогою автопсії, хірургії, рентгену, ультразвукового обстеження,
флюороскопу, ендоскопу тощо, які забезпечують візуальне сприйняття внутрішніх симптомів захворювання і впливають
на його метафоричне осмислення. Прикладом може слугувати метафора duodenal ulcer is a crater in the duodenum, яка
актуалізується у мікроконтексті Then he could see it – a crater in the duodenum. An ulcer, clear and unmistakable [11, c. 19].
Метафора ventricular septal defect is a hole in the heart (So what if this procedure was an almost routine repair of one of the most
common types of a ‘hole in the heart’ – a ventricular septal defect? [14, c. 6]) розкриває фактичну причину проблеми таким чином,
щоб вона буде зрозуміла неспеціалісту і в поєднанні із фразою routine repair розкриває іронічний характер сприйняття ситуації
героєм, який є медиком. Можливість такої метафори зумовлена візуальним досвідом лікарів при операційному усуненні дефекту.
Сприйняття хвороби людиною супроводжується її інтерпретацією на психологічному рівні. Зокрема, осмислення психічного захворювання ґрунтується на поведінці хворого. Наприклад, у метафорі psychic disorder is a second childhood
(When he started getting toward second childhood he went through different moods. He would stand in the woods and cry at the top
of his shirt. It scared me, scared everyone, Grandma worst of all [9, c. 231]; He’s like a child now. He’s just got to have his candy
come what might [9, c. 292]).
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Представлення божевілля як другого дитинства має свої логічні підстави. Дитина не відповідає за свої дії, може вести
себе неправильно, нелогічно і нерозумно, проте це сприймають нормально, ніхто цьому не дивується. Божевільна людина
втрачає ту мудрість, якою володіла, і поводить себе як дитина, керуючись своїми поглядами. Поступово такій поведінці
перестають дивуватися через її хворобу. Таким чином, божевілля як друге дитинство розкривається через особливості поведінки, які типові і для дітей: зміни настрою, любов до солодощів (тут і в прямому, і переносному значенні: солодощі як
щось, чого дуже хочеш і будь-що повинен отримати, незважаючи на обставини і наслідки).
У мікроконтексті He picked me up there and he said it strait out: «I’m getting into my second childhood.» And then he
said something else I still remember: «I been chosen for it. I couldn’t say no.» So I figure that a man so smart all his life – tribal
chairman and the star of movies and even pictured in the statehouse and on cans of snuff – would know what he’s doing by saying
yes. I think he was called to second childhood like anybody else gets a call for the priesthood or the army or whatever. So I really
did not listen too hard when the doctor said this was some kind of disease old people got eating too much sugar. You just can’t tell
me that a man who went to Washington and gave them bureaucrats what for could lose his mind from eating too much Milky Way.
No, he put second childhood on him [9, c. 231–232] вказується причина появи божевілля: the doctor said this was some kind of
disease old people got eating too much sugar, якою фактично виступає цукровий діабет. Проте можливість появи божевілля
від з’їдання солодощів для персонажа здається такою безглуздою, що він готовий повірити радше у друге дитинство, яке є
свого роду покликанням, і не має такого негативного забарвлення.
Неадекватні мислення та поведінка пацієнта відображаються також концептуальними метафорами: psychic disorder is a
wrong mind (If Grandpa did come back, I thought he’d return in his right mind. I could talk to him [9, c. 255]), psychic disorder is
a default of the proper memory, thinking or mind (He had no true memory or mind. I should have known that [9, c. 293]), psychic
disorder is a bent mind (And yet, though the sickness spared Moses, the cure bent his mind. He was never the same boy and later,
when the coughing sickness swept through, he felt us all for good <…> [9, c. 75]), psychic disorder is an explosion of mind (She
loved him since she was a girl and always said he was a genius. Now she says that his mind got so full it exploded [9, c. 231]).
Поширеним в усіх сферах життя концептом-корелятом є journey, який часто конструюється для опису розвитку хвороби та її лікування, відображаючи процес (розгортання подій, прогрес) і напрямок (правильний чи неправильний). Хвороба
сприймається як рух, вона наділена як чинником розгортання подій, прогресом, так і напрямком (одужання або смерть).
Метафора disease is a journey активується у мікроконтекстах And even then, statistically, only 20 per cent of osteogenic patients
were free from further trouble after amputation. The rest went steadily downhill, sometimes living only a few more months» [11,
c. 143]; <…> I’ve done a swap with a fellow called McBurney I knew up at the University – he’s had bad luck, poor fellow, going
down with tubercule. So I’m in Hampden Cross now [10, c. 47]; <…> Had withdrawn the order for injections of Demerol which
had helped dim the pain over the worst period, now behind., лексемами: going down with tubercule, a long way down the addict’s
road, the worst period, now behind, went steadily downhill [11, c. 265]. Рух униз як елемент метафори disease is a journey є
досить символічним, враховуючи, що важка хвороба спричиняє і вимагає лежання, а отже зниження відносно рівня землі
чи підлоги, а смерть передбачає поховання у землі. Тому хвороба як рух униз вказує на рух до смерті.
Незмінною залишається тенденція до персоніфікації захворювань, що відображається в метафорі disease is a living
being у мікроконтекстах When that first sickness came and thinned us out, <…> [9, c. 74]; ‘Viruses are unfair,’ he said, ‘though
mostly they don’t act the way this has with Mary. Usually they respond to treatment’ [12, c. 15]; «Those pills worked wonders; the
cold has gone.» The old G.P. had looked at Celia and chuckled. ‘It would have gone anyway’ [12, c. 109] тощо. Ця метафора проявляється через присвоєння різним видам захворювання, їх причинам (вірусам) та проявам (болю) дій та почуттів, якими
володіє людина: came, thinned us out, spared, goes away, are unfair, don’t act the way, respond to, went away.
Сприйняття хвороби як наближення до смерті пов’язано із сприйняттям її як загрози, що репрезентується через інші
поширені концепти-кореляти, які несуть загрозу смерті. У цьому випадку хвороба сприймається як жива істота: людина чи
тварина, яка наділена відповідними характеристиками. Виокремлюємо такі метафори:
disease is a killer (‘Okay, take hypertension. Twenty years ago, there were a few, limited ways to treat it. Often they didn’t work.
Lots of times, hypertension was a killer <…>’ [12, c. 429]; ‘This man had advanced tuberculosis. As Dr Seddons observed, it would
have killed him very soon. Presumably neither he nor his physician were aware of its presence’ [11, c. 48]),
disease is a beast (It was as if the Alzheimer’s, which had eaten away his mother’s brain, was devouring her body too [12, c. 384]),
disease is a hunter (My work in the New Town was now increasing daily, the influenza virus was jubilantly starting the open
season for human beings, and I decided that I must take a firm line. Besides, far from benefiting from my advice, the poor girl was
becoming a flourishing neurotic [10, c. 67]),
disease is an enemy (They are both in good health at the moment but if Bridie picks up a bug and can’t fight it off, she could
jeopardize Brooke’s health too [8, c. 36]; ‘I’m not even sure that defeating polio was a good or necessary thing’ [11, c. 95]; ‘That’s
why we fought polio, Mr Swayne, and the black plague, and smallpox, and typhus, and syphilis. It’s why we are still fighting cancer
and tuberculosis and all the rest <…>’ [11, c. 100–101]).
Метафора disease is a computer virus у мікроконтексті ‘An Alzheimer’s victim may have had, at birth, an aberration in his
DNA, which contains his coded genetic information. However, someone else, born with more normal DNA, can change that DNA by
damaging its environment, the human body. Through smoking, for example, or a harmful diet. For a while our built-in mechanism
will take care of that, but as we get older the genetic repair system may slow down or fail entirely. Part of what I’m searching for
is a reason for that slowing <…>’ [12, c. 171] характеризує хворобу як вірус, який руйнує механізм – людський організм і
спричиняє його неправильне функціонування і поломку.
Епідемія, як швидке і масове поширення захворювання, у метафорі epidemic is a beach-head assault (At first the chief of
medicine had not been sure whether it would be dignified for him to handle some of the physicals himself or not. But eventually he
had decided to, his attitude being somewhat that of a commanding officer who feels morally bound to position himself at the head
of his troops during a beach-head assault [11, c. 275]) асоціюється з нападом воєнних сил противника.
У концептуальній метафорі epidemic is an avenging sword (<…> and now the occurrence of typhoid, with the threat of an
even graver epidemic hanging over Three Counties like an avenging sword [11, c. 277]) концепт-корелят avenging sword характеризує епідемію як кару за ті життя, які не врятували, зруйнували, і відповідає первісним віруванням у хворобу як кару за
гріхи і погані вчинки. Зокрема, це стосувалося епідемій чуми і холери у давні часи.
Метафора epidemic is a disease outbreak вербалізується у мікроконтексті (It was mid-morning – the second day of the
typhoid outbreak [11, c. 280]; It was true, of course, that the old man had handled the typhoid outbreak [11, c. 297]) лексемою
outbreak, що вказує на рух назовні. Звідси typhoid is container contents.
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В окремих випадках хвороба сприймається позитивно. Зокрема, у мікроконтексті Actually Rudy didn’t mind the deafness
too much; at times, when foremen wanted him to do something else or work faster, he found it an advantage [11, c. 6] актуалізується метафора disease is an advantage.
За допомогою метафор автор спрямовує сприйняття читачем медичної реалії в потрібне для нього русло. Діапазон метафори створює асиметрію образного сприйняття захворювання. До прикладу, терміноконцепт-референт psychic disorder
у романі Луіс Елдріч «Love Medicine» осмислюється за допомогою таких корелятів, як a second childhood, a wrong mind, a
default of the proper memory, thinking or mind, a bent mind, an explosion of mind; терміноконцепт-референт disease у романі
Артура Хейлі «The Final Diagnosis» осмислюється за допомогою корелятів a journey, a living being, a killer, an enemy, an
advantage; терміноконцепт-референт epidemic у романі Артура Хейлі «The Final Diagnosis» отримує кореляти a beach-head
assault, an avenging sword, a disease outbreak.
Висновки. Отже, у процесі дослідження було виокремлено 22 концептуальні метафори, які виступають засобом
осмислення медичних терміноконцептів англійської мови, що концептуалізують захворювання. Осмислення розглянутих
медичних терміноконцептів відбувається відповідно до різних чинників: сенсорне сприйняття, досвід, сюжет тощо. Найбільш комунікативно релевантні терміноконцепти (psychic disorder, epidemic, disease) в межах одного роману отримують
множинне метафоричне представлення. У літературному творі метафори носять більш осмислений характер і мають безпосередній вплив на подальше сприйняття читачем медичних термінів на позначення захворювань у художній дійсності,
формуючи тимчасові асоціативні зв’язки, тобто закарбовуються у його концептуально оформленому світобаченні.
Перспективи подальшого дослідження. У перспективі вважаємо за доцільне проаналізувати наявність в англійській
мові конвенційних метафор медичної галузі знання.
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
XIX СТ. КРІЗЬ ПРИЗМУ НАРАТИВНОГО СТУДІЮВАННЯ ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ
У пропонованій статті розглянуто семантико-синтаксичні особливості французького художнього дискурсу
XIX ст. Пояснено й проаналізовано найважливіші параметри функціонування оповідної реальності в прозових творах досліджуваного періоду з позицій новітніх наративно-поетологічних розвідок.
Ключові слова: оповідь, оповідна реальність, наративна структура, гомо- / гетеродієгетичний оповідач.
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА XIX В. СКВОЗЬ ПРИЗМУ НАРРАТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В настоящей статье рассмотрено семантико-синтаксические особенности французского художественного дискурса XIX в. Объяснены и проанализированы самые важные параметры функционирования повествовательной реальности в прозаических произведениях исследуемого периода с позиций нарративно-поэтического подхода в тексту.
Ключевые слова: повествование, повествовательная реальность, нарративная структура, гомо- / гетеродиегетический повествователь.
SEMANTIC AND SYNTACTICAL FEATURES OF FRENCH LITERARY DISCOURSE OF XIX C. THROUGH
PROSAIC TEXT NARRATIVE STUDIES
The paper has outlined and has analyzed the basic syntactical and semantic characteristics of French literary discourse
of XIX century. The most important parameters of the functioning of narrative reality in prosaic texts of XIX c. have been elucidated through narrative and poetic approaches to a literary text. For the purpose of determining principal tendencies of the
narrative reality forming and formatting by French authors in a literary narrative of XIX century have been found out basic
regularities of the development of a narrative of XIX century through its architectonic, figurative and stylistic parameters.
Through syntactical, semantic and figurative aspects a French narrative of XIX century is distinguished by a complication of
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stylistic techniques and devices, reduced events and/or acts, subjectivism while creating a panoramic impartial and visualized
narrative reality.
Key words: narrative, narrative reality, narrative structure, homo- / heterodiegetic narrator.

Постановка наукової проблеми та її значення. Наративно-поетологічні розвідки новітнього періоду з проблематики художнього текстотворення відзначаються поєднанням традиційно-усталеного погляду на прозовий твір
як об’єднану смисловим зв’язком послідовність мовленнєвих одиниць і численними відкриттями в царині теоретичних
пошуків текстологами, когнітологами й семіотиками нових форм співіснування методологічних принципів [3, с. 4] у дослідницькому процесі.
Наративна й художньо-образна складові французької прози XVIII–XXI ст. постають показовими в контексті окреслення основних модифікаційних і трансформаційних особливостей формування оповідної реальності й утілення в останній
широкого спектру філософсько-естетичних і концептуальних домінант письменників у літературному процесі Франції
вказаного проміжку часу.
Століття, що проголосило «нову чуттєвість» [6, с. 232], котра отримувала вираження в художньому наративі XIX ст. через синестезійність й імпресіоністичність словесного малюнка, асоціюється з такими письменниками, як Франсуа–Рене
де Шатобріан, Альфред де Мюссе, Жерар де Нерваль, Віктор Гюго, Теофіль Готьє, Шарль Нодьє, Анрі–Бенжамен Констант
де Ребек. Водночас, XIX ст. являє собою розквіт «веристичної репрезентативності» [2, с. 14], а відтак, основними способами форматування оповіді постають об’єктивність викладової манери, домінування візуальних елементів і стилістична
виразність [там само].
Актуальність пропонованої розвідки підтверджується кластерністю сучасних лінгвістичних методологій й орієнтацією мовознавчих праць на комплексне й різноаспектне вивчення наративної природи художніх творів різних жанрів.
Стрижневою ознакою сучасної когнітивно-дискурсивної парадигми у студіюванні прозового твору, зокрема в романістиці,
є різноаспектне поєднання традиційного канону, котрий реалізується через нерозривний зв’язок між лінгвопоетикою й
лінвостилістикою та сучасних методологічних принципів наративного, когнітивно-поетологічного, семіотичного або лінгвокультурологічного підходів.
Отож, метою нашої статті є представлення характерних властивостей оповідної реальності французького прозового
тексту XIX ст. в аспекті його текстотвірних архітектонічних і образних формант.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стверджується, що одним із важливих рівнів існування естетично й концептуально значущої інформації у межах художнього тексту є його наративна структура [3, с. 5] або наративна схема
розгортання оповіді, адже своєрідність обраної письменником викладової манери [там само] виразно співвідноситься з
ключовими принципами творення оповідної реальності. Викладова манера або викладова стратегія постає тією атрибутивною площиною, в якій упорядковуються всі смислозначущі елементи оповіді [там само, с. 13], а тому складає одну з
поетикальних констант прозового твору.
У цьому контексті зазначимо, що французькі наративні практики завжди відзначалися тенденцією до надмірної психологізації оповіді, незалежно від ступеню об’єктивності / суб’єктивності у форматуванні оповідної реальності. Вважається,
наприклад, що саме суб’єктивне начало у тексті, котре отримало згодом вираження у різних модифікаціях від Я-оповіді до
збільшення авторських відступів у художній тканині, змінило структуру роману й засвідчило емансипацію особистості
[4, с. 11] в оповідній реальності доби романтизму.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Зауважимо, що літературна
традиція французького художнього дискурсу XIX ст. підтверджує нашу тезу про співіснування двох основних наративних
конфігурацій. По-перше, йдеться про гомодієгетичного оповідача, котрий постає одночасно в ролі наративного суб’єкта й
наративного об’єкта і підсилює досить потужну особистісну (авторську) складову, котра отримує вербалізацію не лише в
оповіді, але й імплікується в дієгезисі.
По-друге, чимало творів мають гетеродієгетичного оповідача в екстрадієгетичній ситуації. При цьому оповідь є відносно об’єктивною, адже екстрадієгетичний оповідач хоч і не перебуває в дієгезисі, однак крізь призму нульової перспективи бачення, власне «над бачення», знає й відтворює психологічні й душевні переживання / страждання свого персонажа,
котрий у цьому разі являє собою лише наративний об’єкт. Сильний акцент при цьому робиться на системності образного
слововживання, що розкриває стилістичну виразність оповіді.
Щодо семантико-синтаксичної своєрідності художнього наративу XIX ст., відзначимо, що особливої значущості тут
набуває саме візуалізація оповіді в сенсі реалістичного опису. Наприклад, із прагненням унаочнити [2, с. 16-17] фрагменти текстового мікрокосму пов’язаний спосіб характеристики персонажів або «квазіживописне» презентування дальших і
ближчих планів [там само] у наративній поетиці Гюстава Флобера в романі « Madame Bovary»:
Accoudé en face de lui, il mâchait son cigare tout en causant, et Charles se perdait en rêveries devant cette figure qu’elle
avait aimée. Il lui semblait revoir quelque chose d’elle. C’était un émerveillement. Il aurait voulu être cet homme.
L’autre continuait à parler culture, bestiaux, engrais, bouchant avec des phrases banales tous les interstices où pouvait se
glisser une allusion. Charles ne l’écoutait pas ; Rodolphe s’en apercevait, et il suivait sur la mobilité de sa figure le passage de
ses souvenirs. Elle s’epourprait peu à peu, les narines battaient vite, les lèvres frémissaient ; il y eut même un instant où Charles,
plein d’une fureur sombre, fixa ses yeux contre Rodolphe qui, dans une sorte d’effroi, s’interrompit. Mais bientôt la même
lassitude funèbre réapparut sur son visage (Flaubert, MB, épilogue).
У наведеному вище прикладі саме паралельні синтаксичні конструкції, котрі в концептуальному плані є антонімічними (зухвалий і самовдоволений Родольф протиставляється делікатному і нерішучому Шарлю), постають носієм смислової
й емоційної інформації, оскільки активно впливають на формування художнього образу [5, с. 4] і являють собою елементи
ритмомелодійного членування тексту.
Отож, на тлі паралельних синтаксичних груп il mâchait son cigare tout en causant та Charles se perdait en rêveries devant
cette figure рельєфно виділяються слова, що імплікують основну концептуальну значущість цитованого фрагмента: il lui
semblait revoir quelque chose d’elle; c’était un émerveillement, зважаючи на додаткове словникове значення дієслова revoir
v.tr.: «voir de nouveau en esprit, par la mémoire» [8] і основне словникове значення іменника émerveillement n.m.: «fait de
s’émerveiller; état d’une personne émerveillée ⇒ admiration, enchantement, ravissement» [ibid.].
У контексті візуалізованого опису персонажа як наративного об’єкта в оповіді вкажемо на те, що саме візуалізація
формує сюжетний імпульс [2, с. 16] для представлення зображених предметів. У цьому контексті Флобер не використовує
іменники і прикметники виключно у номінативній функції з метою інформування чи констатації події та/чи дії, а через
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сполучення останніх із дієсловами рельєфно розширює і збагачує межі сприйняття персонажних характеристик. Так, маємо такі фрази, як-от l’autre continuait à parler culture, bestiaux, engrais, bouchant avec des phrases banales; elle s’epourprait
peu à peu, les narines battaient vite, les lèvres frémissaient, котрі, в тому числі і завдяки наративній перспективі Imparfait,
імплікують деяку тривалість і деталізацію в інтродукції персонажа.
Крім того, визначальна стилістична тональність оповіді відзначається неабиякою метафоричністю дискурсу гетеродієгетичного оповідача. У цитованому сегменті флоберівського художнього наративу внаслідок суміщення в одній образно-емотивній реальності (розпач і страх Шарля Боварі через утрату коханої жінки) різних реалій актуалізуються такі
метафори, як le passage de ses souvenirs; les narines battaient vite; les lèvres frémissaient; plein d’une fureur sombre; dans une
sorte d’effroi; la lassitude funèbre réapparut.
Таким чином, у концептуальному плані у підтекстових пластах оповіді імплікуються поняття розпачу і страху, зважаючи на основні й допоміжні словникові значення концептуально значущих синонімічних складових одиниць цитованих
метафор, а саме іменників fureur n.f.: « passion sans mesure, créant un état voisin de la folie ⇒ folie ⇒ frénésie, rage» [8] і
effroi n.m.: « grande frayeur, souvent mêlée d’horreur, qui glace, qui saisit ⇒ affolement, angoisse, crainte, effarement, épouvante,
horreur, peur, terreur» [ibid.], а також прикметників sombre adj.: « dont les pensées, les sentiments sont empreints de tristesse,
d’abattement, de douleur ou d’inquiétude ⇒ amer, taciturne, ténébreux, triste ⇒ sinistre ⇒ atrabilaire, bilieux, mélancolique,
pessimiste» [ibid.] та funèbre adj.: « qui évoque l’idée de la mort, inspire un sentiment de sombre tristesse ⇒ lugubre, sinistre;
funeste ⇒ sépulcral ⇒ noir» [ibid.].
Поєднання різнопланових синтаксичних структур увиразнює наративна техніка всезнання і всюди буття гетеродієгетичного оповідача, що забезпечується форматуванням оповіді у межах нульової фокалізації:
Il y avait un banc de pierre dans un coin, une ou deux statues moisies, quelques treillages décloués par le temps pourrissant
sur le mur ; du reste plus d’allées ni de gazon ; du chiendent partout. Le jardinage était parti, et la nature était revenue. Les
mauvaises herbes abondaient, aventure admirable pour un pauvre coin de terre. La fête de giroflées y était splendide. Rien dans
ce jardin ne contrariait l’effort sacré des choses vers la vie ; la croissance vénérable était là chez elle. Les arbres s’étaient baissés
vers les ronces, les ronces étaient montées vers les arbres, la plante avait grimpé, la branche avait fléchi, ce qui rampe sur la
terre avait été trouvé ce qui s’épanouit dans l’air, ce qui flotte au vent s’était penché vers ce qui se traîne dans la mousse ; troncs,
rameaux, feuilles, fibres, touffes, vrilles, sarments, épines, s’étaient mêlés, traversés, mariés, confondus ; la végétation, dans un
embrassement étroit et profond, avait célébré et accompli là, sous l’oeil satisfait du créateur, en cet enclos de trois cents pieds
carrés, le saint mystère de sa fraternité, symbole de la fraternité humaine (Hugo, M, IV p.).
Сполучення в цитованому фрагменті художнього наративу Віктора Гюго поширених конструкцій rien dans ce jardin ne
contrariait l’effort sacré des choses vers la vie ; la croissance vénérable était là chez elle з ампліфікаційними групами однорідних членів речення les arbres s’étaient baissés vers les ronces, les ronces étaient montées vers les arbres, la plante avait grimpé,
la branche avait fléchi, ce qui rampe sur la terre avait été trouvé ce qui s’épanouit dans l’air, ce qui flotte au vent s’était penché
vers ce qui se traîne dans la mousse ; troncs, rameaux, feuilles, fibres, touffes, vrilles, sarments, épines, s’étaient mêlés, traversés,
mariés, confondus ; la végétation, dans un embrassement étroit et profond, avait célébré et accompli là, sous l’oeil satisfait du
créateur, en cet enclos de trois cents pieds carrés, le saint mystère de sa fraternité, symbole de la fraternité humaine являють собою одну з основних тенденцій формування оповіді в прозовому тексті XIX ст., а саме скомплікованість.
У цьому разі йдеться не лише про скомплікованість наративних прийомів і наративних тактик, які використовує письменник, а про ускладненість стилістичних фігур і тропів у панорамному та рельєфному відтворенні ним оповідної реальності. Подання й представлення подій та/чи дій у художньому наративі характеризуються монументальністю і неабиякою
лінеарністю. При цьому відсутні різки стрибки або фрагментарність у форматуванні оповіді. Натомість, дискурс гетеродієгетичного оповідача відзначається високим ступенем зв’язності та зчеплення: один складник тягне за собою інший доки
останній не сягне своєї кульмінаційної точки.
Отже, симетрично дзеркальні синтаксичні конструкції: le jardinage était parti, et la nature était revenue доповнюються
синтаксичною фігурою хіазму: les arbres s’étaient baissés vers les ronces, les ronces étaient montées vers les arbres й імплікують рівнозначність і значущість усіх складових візуалізованого опису садку (ce jardin), котрий метонімічно описується, як un pauvre coin de terre і cet enclos de trois cents pieds carrés. Далі оповідь набирає нових витків, що вербалізується
синтаксичною фігурою ланцюгового повтору (la concaténation) [7, с. 120]: la plante avait grimpé, la branche avait fléchi, ce
qui rampe sur la terre avait été trouvé ce qui s’épanouit dans l’air, ce qui flotte au vent s’était penché vers ce qui se traîne dans
la mousse, підсилюється низхідною градацією troncs, rameaux, feuilles, fibres, touffes, vrilles, sarments, épines, épines, mêlés,
traversés, mariés, confondus, котрі довершуються метонімією le jardinage était parti, et la nature était revenue, персоніфікаціями ce jardin ne contrariait l’effort sacré des choses; les arbres s’étaient baissés; les ronces étaient montées; la plante avait
grimpé; la branche avait fléchi; la végétation avait célébré et accompli та метафорами quelques treillages décloués par le temps;
le saint mystère de sa fraternité; un pauvre coin de terre; la fête de giroflées; un embrassement étroit et profond.
Важливе значення в організації цитованого фрагменту оповіді відведено принципу контрасту, оскільки поєднання протилежностей в одному контексті «звучить» нотою плинності [1, с. 120]. У цьому разі протиставлення le jardinage était
parti, et la nature était revenue підсилює симетричність і дзеркальність лексико-семантичних і концептуальних домінант
художнього наративу.
Іншою в плані функціонування наративних суб’єкта й об’єкта постає оповідь французького письменника XIX ст.
Франсуа–Рене де Шатобріана. У наративній манері цього автора поетики романтизму оповідь характеризується такою ж
«багатоярусністю» внутрішньої семантичної структури словесного малюнка:
Hier au soir je me promenais seul, le ciel ressemblait à un ciel d’automne ; un vent froid soufflait par intervalles. À la percée
d’un fourré, je m’arrêtai pour regarder le soleil : il s’enfonçait dans les nuages au-dessus de la tour d’Alluye, d’où Gabrielle,
habitante de cette tour, avait vu comme moi le soleil se coucher il y a deux cents ans. Que sont devenus Henri et Gabrielle ? Ce
que je serai devenu quand ces Mémoires seront publiés.
Je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d’une grive perchée sur la plus haute branche d’un bouleau. À l’instant, ce
son magique fît reparaître à mes yeux le domaine paternel ; j’oubliai les catastrophes dont je venais d’être le témoin, et, transporté
subitement dans le passé, je revis ces campagnes où j’entendis si souvent siffler la grive [...] (Chataubriand, MOT, I, livre III).
Акцентуємо увагу на тому, що в (по)дієвому плані оповідь редукована, тому маємо добірку візуалізованих картинок:
la percée d’un fourré (просіка в гущавині); les nuages au-dessus de la tour d’Alluye (хмарки над вежею Аллюе); le soleil se
coucher (захід сонця); le gazouillement d’une grive perchée sur la plus haute branche d’un bouleau (спів дрозда, котрий умостився на найвіддаленішій березовій гілці).
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Зорова і слухова подібність у формуванні оповідної реальності вибудовує особливий простір буття гомодієгетичного
оповідача, котрий постає в цьому разі й головним персонажем. Ідеться про невизначеність життєвої ситуації Рене, що вербалізується його риторичним запитанням Que sont devenus Henri et Gabrielle ? і ймовірною відповіддю-сумнівом ce que je
serai devenu quand ces Mémoires seront publiés, концептуально значущий елемент яких являє собою дієслово devenir v.intr. в
основному словниковому значенні : « passer d’un état à un autre, commencer à être ce qu’on n’était pas ⇒ changer, évoluer, se
transformer» [8], імплікуючи процеси становлення або трансформації. Отож, спочатку гомодієгетичний оповідач ділиться
власними враженнями від учорашнього заходу сонця, пориву холодного вітру й захмареного неба, що в тексті втілюється
катахрезою le soleil se coucher і дієслівними метафорами il s’enfonçait dans les nuages; un vent froid soufflait par intervalles.
Згодом спів птаха переносить його у світ батьківської домівки. Такий стан нового «видіння» вербалізується метафоричними конструкціями ce son magique; fît reparaître à mes yeux і le domaine paternel.
Відтак, у наративній структурі цитованого фрагменту маємо подвійну ретроспекцію по відношенню до моменту говоріння: розповідь-враження Рене від учорашнього прохолодного вечора (1-ший ретроспективний спогад) та в контексті
вчорашнього дня спогад і розповідь про рідне «гніздо» (2-ий ретроспективний спогад). Відформатований таким чином
простір персонажного буття не є цілісним, він фрагментується, оскільки пейзажний опис не завершено, а незначна деталь
уводить іншу життєву ситуацію.
Стверджуємо, що саме через метонімічну техніку відтворення цілого через деталь [4, с. 83] і вибудовується своєрідний
ритмомелодійний малюнок у художньому наративі XIX ст. У наведеному вище сегменті оповіді такою дрібничкою постає
спів птаха, котрий утілено такими текстовими одиницями, як le gazouillement d’une grive та souvent siffler la grive.
Вважаємо, що іменник gazouillement n.m., похідний від дієслова gazouiller v.intr., зважаючи на основне словникове значення останнього: « produire un bruit modèlé, léger et doux ⇒ bruire, murmurer ⇒ babiller, chanter, jaser» [8] та дієслово siffler
v.intr.: « émettre un son aigu, modèlé ou non, en faisant échapper l’air par une ouverture étroite (bouche, sifflet, instrument)» [ibid.],
надають пташиній пісні дрозда особливого звучання, котре асоціюється зі співом дуже делікатним, однак переривчастим,
подібним до сумних свистів, які виникають при грі на флейті. Така своєрідна тональність голосу птаха іконічно підсилюється алітераціями le gazouillement d’une grive та j’entendis si souvent siffler la grive, котрими особливо акцентується
дзвінкий звук g і свистячий s, що втілюють неритмічні, стрибкоподібні й подекуди різкі шуми зі свистячими призвуками.
Зазначимо, що в цитованому фрагменті тональність сумного й свистячого співу імплікується наскрізними алітераціями
звуку s й асонансами голосного é (ai, er), котрі, разом із фонологічною фігурою гомеотелевту: à la percée d’un fourré, je
m’arrêtai pour regarder le soleil, незважаючи на семантичну фрагментарність оповіді, створюють відчуття синтаксичної
рівноваги і цілісності: hier au soir je me promenais seul, le ciel ressemblait à un ciel d’automne ; un vent froid soufflait par
intervalles. À la percée d’un fourré, je m’arrêtai pour regarder le soleil.
Отож, за посередництвом звукових повторів маємо внутрішньо єдиний звукообраз птаха, що співає не від щастя, а
смутку. В концептуальному плані цей сум уводиться перифразом reparaître à mes yeux, замість дієслова se rappeler і метафорою le domaine paternel як все, що являє собою батьківський універсум, світ дитинства і безпеки, з огляду на допоміжні
словникові значення складових елементів, а саме іменника domaine n.m.: « ce qui appartient à qqn, à qqch» [ibid.] та прикметника paternel adj.: « du père, dans la famille» [ibid.]. Зауважимо, що троп le domaine paternel ми позиціонуємо як метафору,
незважаючи на те, в ній простежуємо й техніку метонімії (частина від цілого: домівка як край, у якому живуть батьки).
Отже, художній наратив XIX ст. вирізняється особливою стилістично-експресивною естетикою, котра увиразнює пошуки письменників тих мовностилістичних засобів, які вможливлюють відтворення всієї глибини особистісних переживань гомодієгетичного оповідача та суб’єктивізованих спостережень гетеродієгетичної оповідної інстанції.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ТРЕНІНГУ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
У статті теоретично обґрунтовано та проаналізовано ефективність застосування комунікативного тренінгу
до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери
Ключові слова: комунікативний тренінг, іншомовна підготовка, професійна компетенція, іноземна мова, навчальна діяльність, професійна підготовка, майбутніх фахівців туристичної сфери.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ТРЕНИНГА В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
В статье теоретически обосновано и проанализировано эффективность использования коммуникативного тренинга в процессе иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов туристической сферы
Ключевые слова: коммуникативный тренинг, иноязычная подготовка, профессиональная подготовка, иностранный язык, учебная деятельность, профессиональная подготовка, будущие специалисты туристической сферы.
PECULIARITIES OF USING COMMUNICATIVE TRAINING IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE
VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS` IN TOURISM BUSINESS
The article deals with the problem of using communicative training in the process of foreign language learning by future
specialists in tourism business. The main purpose of the article is to do theoretical analysis and to prove the effectiveness of
using communicative training in the process of foreign language vocational training. It was underlined that most of future
specialists in tourism business didn’t possess the qualities needed to fulfill the qualified professional tasks. Therefore the
professionally-oriented education of future specialists in tourism business needs to implement some interactive forms of studying during the vocational training in order to satisfy the social demands in high-qualified specialists. Considering the problem
we stick to the point that using communicative training in the process of foreign language learning can resolve this problem.
So, we are convinced that using communicative training at the lessons of «Foreign language for special purposes» will
give the tutors the opportunities to adapt the students to their future professional activity, to teach them interact correctly with
future business partners and clients. Besides, training exercises help students to develop professional capabilities and abilities
to master such difficult kinds of activity, as business intercourse. Introduction of training exercises at the lessons of foreign
language learning helps to reproduce practically students` communicative abilities, to prepare students to professional activity in terms of vocational studying.
Key words: communicative training, foreign language vocational training, professional capabilities and abilities, training exercises, professional activity, interaction, future specialists in tourism business.

Постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси в Україні динамічно пожвавили розвиток вітчизняної туристичної
індустрії. Сьогодні споживач звертається до підприємств, які забезпечують більш якісне обслуговування. Успіх обслуговування багато в чому залежить від характеру відношення персоналу до споживачів у процесі надання послуг, тому
особливе місце серед передумов розвитку сфери туристичних послуг, підвищення конкурентоздатності займає підготовка
професійних кадрів.
При значній кількості випускників вищих і середніх професійних освітніх закладів підприємства туристичної сфери
мають дефіцит у кваліфікованих кадрах. За експертними даними нестача робітників середньої ланки на підприємствах галузі досягає майже 50%, вищої майже 90%. Причини подібного явища, на думку роботодавців, пов’язані з недостатньо високою якістю підготовки фахівців в процесі формування навиків взаємодії з клієнтом, поведінки у професійних ситуаціях.
Аналіз попередніх досліджень. У ході роботи можна звернутися до праць багатьох вчених з різних галузей знань,
а саме: педагогіки професійної освіти С. Батишев, В. Безрукова, А. Беляєва, М. Берулава, Р. Гуревич, Г. Гуторов,
М. Махмутов, Н. Ничкало); теорії змісту освіти (В. Гінецинський, Л. Зоріна, І.Підласий); неперервної професійної освіти
(О. Владиславлєв, Г. Гребенюк, Ю. Кустов, В. Онушкін, С. Сисоєва та інші).
Різні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з гостинності розглядали також такі вчені, як С. Байлик,
В. Квартальнов, Л. Кнодель, О.Любіцева, М. Мальська, В. Федорченко та інші.
Тренінг як засіб активного групового навчання відображений у роботах Р. Баклі, Д. Кейпла, Ф. Бурнарда, І. Вачкова,
Е. Горбатової, Ю. Ємельянова, Ю. Жукова та інших.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та проаналізувати ефективність застосування комунікативного тренінгу
до іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери.
Завдання дослідження:
1. На основі теоретичного аналізу і педагогічної практики уточнити сутність поняття «комунікативний тренінг».
2. Обґрунтувати та проаналізувати ефективність застосування комунікативного тренінгу у процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери.
Виклад основного матеріалу. Основна діяльність у гостинній сфері, як і у більшості інших галузей сервісу – робота з
людьми. Тому, на відміну від багатьох інших спеціальностей, основою професійної компетентності фахівців у цій сфері
є, насамперед, компетентність особистісна [5]. І менеджер вищої ланки, і туроператор, і рецепціоніст повинні добре виглядати, бути доброзичливими, ерудованими, мати гарну реакцію, почуття гумору, вміти спілкуватися з різними людьми,
враховуючи різні національності, знаходити з ними спільну мову, підтримувати на високому рівні репутацію туристичної
агенції, готелю, мотелю тощо. Як показали дані заздалегідь проведеного дослідження, більшість абітурієнтів зазначеної
спеціальності такими якостями не володіє. Тому, незважаючи на отриманий високий рівень знань, умінь і навичок з основних навчальних дисциплін, шанси успішного професійного просування, кар’єри в гостинній сфері діяльності у них не
дуже великі.
У зв’язку з цим існуюча система підготовки фахівців туристичної сфери вимагає змін та переходу до компетентнісноорієнтованого змісту, в рамках якого можлива інтеграція загальних компетенцій в індивідуальне професійне поле.
Оскільки, у сфері сервісу виробнича результативність значною мірою залежить від людського фактору, то на ринку
праці більш конкурентноспроможним буде фахівець, професійна компетентність якого включає у себе інтегровані характеристики загальних і професійних компетенцій, серед яких значна увага приділяється формуванню іншомовної комуні© О. О. Самохвал, Г. В. Черній, 2015
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кативної компетенції. Адже володіння іноземною мовою, креативність мислення підвищують конкурентоспроможність
випускника вишу, розширюють його професійні й кар’єрні можливості.
Мета і зміст професійно-орієнтованого іншомовного навчання фахівців туристичної сфери визначають необхідність
упровадження таких форм організації навчання, які володіють можливостями інтенсивного вироблення певного виду діяльності в груповій навчально-професійній діяльності.
Такими можливостями володіє тренінг як процес активного вироблення вмінь до рівня встановлених стандартів практикою й інструктажем. Проте проблема організації професійно-орієнтованого іншомовного навчання фахівців туристичної сфери у формі комунікативного тренінгу задля забезпечення їхньої професійної конкурентоспроможності не була
предметом особливого дослідження.
Таким чином, у теорії і практиці професійно-орієнтованого іншомовного навчання фахівців туристичної сфери склалося протиріччя між об’єктивною необхідністю впровадження тренінгової форми організації навчання з метою формування
ключової професійної іншомовної кваліфікації, що забезпечує професійну мобільність фахівців у сфері обслуговування, з
одного боку, і, з іншого боку, нерозробленістю теоретико-методологічних і методичних основ тренінгової форми навчання
як педагогічного засобу формування даного виду ключової професійної кваліфікації фахівця туристичної сфери.
Варто зауважити, що саме поняття «тренінги» трактується в літературі по-різному. Навчальна спрямованість тренінгів
як їх принципова характеристика виявляється насамперед у передачі та засвоєнні нових знань, умінь і навичок, джерелом
яких є тренер, партнери зі спілкування і тренінгові ситуації. При цьому учасники не «отримують» готовим цей комплекс,
а самі «приходять» до нього внаслідок своєї активності. Тренінг – це методична форма навчання, яка поєднує в собі
ефективні методичні прийоми мотивації, подачі інформації та ігрового закріплення фахових навичок. Окрім того, вона є
практичним засобом (прийомом) виявлення і розкриття потенціалу особистості й команди тих, хто навчається. У педагогічному словнику [3] наукова дефініція «тренінг» розглядається як форма інтерактивного навчання, метою якої є розвиток
міжособистісної та професійної поведінки. Аналіз наукової літератури дає нам можливість стверджувати, що немає в науці
єдиного підходу до визначення поняття «тренінг». І. Вачков [1] виділяє декілька парадигм тлумачення означеного поняття:
• тренінг як своєрідна форма дресури;
• тренінг як тренування, у результаті якого відбувається формування умінь і навичок ефективної поведінки;
• тренінг як форма активного навчання, метою якого є перш за все передача психологічних знань, а також розвиток
деяких умінь і навичок;
• тренінг як метод створення умов для саморозкриття учасників і самостійного пошуку ними способів вирішення
власних психологічних проблем.
Від інших форм і засобів навчання тренінги відрізняються:
• граничністю цілей – порівняно звуженими, але точно визначеними цілями, які ведуть до досягнення мети;
• поведінковою спрямованістю: служать не стільки розширенню знань, скільки відпрацьовуванню конкретних зразків
або моделей поведінки;
• прикладним характером – більше, ніж інші методики навчання, підпорядковані безпосередньому вирішенню практичних завдань.
Характерними рисами тренінгів є:
• чітко визначена група учасників (зазвичай 10–15 осіб);
• єдність часу, місця та дії: все відбувається й обговорюється тут і тепер, на особистому досвіді учасників і тренера, без
домашніх завдань або попередньої підготовки;
• активність учасників групи та їхній особистий досвід, а не інформація, отримана від тренера;
• спрямованість не лише на формування знань, а й на розширення практичного досвіду учасників та групи в цілому.
Якщо основна мета тренінгу – навчити конкретних навичок і вмінь, він стає частиною процесу навчання або професійної адаптації. Тренінг з іноземної мови дає учасникам змогу не лише почути думку викладача чи подивитися на таблиці та
схеми, а й практично застосувати отримані знання, перетворивши їх на вміння. Тому, тренінгові форми роботи з іноземної
мови все ширше застосовуються в сучасних системах навчання.
Тренінгові форми навчання мають такі переваги:
• активність групи;
• поєднання інформації та емоційного ставлення до неї;
• підвищення рівня мотивації;
• здатність групи до колективного мислення та прийняття рішень;
• практична перевірка та закріплення отриманих знань.
Встановлено, що педагогічні тренінги з іноземної мови, які спрямовані на розвиток іншомовних комунікативних умінь
суттєво сприяють підвищенню іншомовної комунікативної компетентності та дозволяють «розігравати» процес взаємодії
співбесідників при пошуку і впровадженні практичних рішень. Як зазначає А.П. Панфілова, «активізуючий ефект тренінгу
обумовлений створенням особливої навчально-експериментальної ситуації, яка забезпечує розуміння учасниками тренінгової групи того, які індивідуальні та групові психологічні події розгортаються у процесі міжособистісного спілкування,
створенням інтенсивного зворотного зв’язку і формуванні практичних умінь, які необхідні в повсякденній роботі» [4].
Тренінги комунікативності у фаховій підготовці майбутніх фахівців туристичної сфери, що використовуватимуть іноземну мову безпосередньо у професійній діяльності мають займати належне місце. На нашу думку, тренінги комунікативності з іноземної мови доцільно проводити хоча б один раз на місяць. Завдання для таких тренінгів необхідно вибирати
з урахуванням віку групи, із застосуванням знайомого всім учасникам лексичного матеріалу, зважати на те, вперше чи ні
проводиться тренінг.
Тренінгові заняття об’єднані загальним задумом, матеріал розташовується в них з урахуванням віку і наростанням
складності. Але залежно від особливостей групи послідовність проведення занять може бути змінена. Загальна «драматургія» тренінг-занять просліджується в їх структурі. Матеріал у них скомпонований відповідно до класичної трьохчастинної форми: зав’язка, кульмінація і розв’язка.
Перша частина кожного заняття починається з «розігрівання». Воно необхідне для того, щоб увага людини перемкнулася з подій зовнішнього світу на події усередині групи, оскільки створюється свій особливий світ, атмосфера, стосунки,
клімат, динаміка і розвиток. Ведучий підбирає різні психологічні процедури, спрямовані на перемикання й відновлення
уваги, зняття стресу, що накопичився, і напруги, підвищення тонусу, встановлення в групі доброзичливої атмосфери розуміння і кооперації. Ведучий може змінювати розігріваючі й релаксуючі ігри і вправи відповідно до своїх завдань та потреб
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групи. З іноземної мови таким чином ми налаштовуємо студентів на іншомовне спілкування. Для цього можна використовувати рубрику «Talking business», в яких обговорювати ситуації, спрямовані на професійне ділове спілкування.
У другій частині відбувається постановка і опрацювання проблем. Це те, заради чого людина приходить у групу. Мотивацією участі в тренінгу не може бути примус.
Третя частина – обговорення. За значенням – це найбільш вагома частина, оскільки тут людина може відкрито виразити себе. Це та частина, де відбувається вирішення проблеми, де людина відчуває, згадує, думає про себе.
В процесі обговорення проблеми відбувається її усвідомлення через промовляння вголос своїх думок. Обговорення здійснюється не лише в кінці, але і поетапно: після «розігрівання», після кожної вправи й процедури і після всього заняття [2].
Програма з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань «Сфера обслуговування» у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ передбачає вивчення таких тем, як Modern ways of communication, Employment, Company culture, International business, Business start-up,
Management та інші. Відповідно до цього ми пропонуємо розділити тренінг із даної дисципліни на 4 частини для тренування всіх видів мовленнєвої діяльності, а саме читання професійно-спрямованих матеріалів, написання ділових листів,
обговорення бізнесових тем та виконання завдань за прослуханими матеріалами. Програма тренінгового заняття з розвитку навичок іншомовної професійної компетентності може виглядати наступним чином:
Тема: Dealing with difficult customers, handling complaints (2 classes)
Types of complainers: Learn about typical types of complainers and how to tailor an individual approach to each customer.
Step-by-step complaint handling procedure: Learn how to handle complaints effectively.
Case-studies: Practise complaint-handling in the classroom environment [6].
Мета заняття: набуття та автоматизація навичок толерантного професійного спілкування, компетентне опрацювання
скарг клієнтів та знаходження компромісу в процесі вирішення конфліктних ситуацій, задоволення потреб та вимог споживачів шляхом ведення результативних переговорів.
Цілі заняття:
1. Визначення професійно важливих професійних якостей та вмінь для ефективного вирішення конфліктних ситуацій
між працівниками туристичної сфери та клієнтами;
2. Вміння шукати компромісні рішення професійних проблем та налагодження контактів із клієнтами;
3. Визначення позицій та потреб клієнтів із допомогою методу « questions and listening»;
4. Формування готовності до співчуття, контролюючи при цьому процес спілкування;
5. Знаходження варіантів вирішення проблеми, які задовольнили б обидві сторони конфліктної ситуації.
Основні етапи роботи тренінгової групи:
1. Ознайомлення з ключовими пунктами розгляду скарг;
2. Виокремлення передумов ефективного розгляду скарг;
3. Парні вправи «in your customer’s shoes» та групова дискусія.
4. Підведення підсумку тренінгового заняття.
Висновки. Отже, застосування тренінгу на практичних заняттях із курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» допомагає викладачеві адаптувати студентів до професійної діяльності, навчити їх правильно спілкуватися з
партнерами та клієнтами, показати багатосторонність ділового спілкування.
Цілі курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» і тренінгу збігаються. Насамперед, тренінгові вправи
допомагають розвивати у студентів професійні здібності та вміння оволодівати таким складним видом діяльності, як ділове спілкування. Впровадження тренінгових вправ на заняттях допомагає практично відтворити комунікативні вміння
студентів, що неможливо на звичайних практичних заняттях, готує студента до професійної діяльності в аудиторних умовах. Тому тренінг можна вважати новою технологією у навчальному процесі, яка адаптує майбутніх фахівців туристичної
сфери до майбутньої професійної діяльності.
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ПОТЕНЦІЙНІ Й ОКАЗІОНАЛЬНІ СУБСТАНТИВНІ МОРФОСТИЛЕМИ-КОРЕЛЯТИ
З АКТУАЛІЗОВАНОЮ ГРАМЕМОЮ РОДУ/СЕМОЮ СТАТІ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ)
У художньому мовленні класифікаційна семантико-граматична категорія роду істот/квазіістот може ставати об’єктом рефлексії митців слова, підґрунтям мовної гри. У статті висвітлено деякі динамічні процеси у системі
художнього моделювання дійсності, проаналізовано марковані одиниці морфолого-словотвірного рівня, що характеризуються змістовою ускладненістю.
Ключові слова: морфостилема, грамема роду, сема статі, маркований дериват, конотація, актуалізація.
Класифікаційна семантико-граматична категорія роду (ГКР) істот/квазіістот може ставати об’єктом свідомої рефлексії митців художнього слова. Марковані інноваційні морфостилеми з актуалізованою грамемою роду/
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
семою статі (фемінітиви та маскулінативи) на матеріалі художнього мовлення досліджували Я. І. Гін [2; 3],
Л. В. Зубова [4], І. О. Іонова [5], Л. Кожуховська [6] та ін.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ СУБСТАНТИВНЫЕ МОРФОСТИЛЕМЫ-КОРРЕЛЯТЫ С
АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ ГРАММЕМОЙ РОДА/СЕМОЙ ПОЛА (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ)
В художественной речи классификационная семантико-грамматическая категория рода одушевлённых и «квазиодушевлённых» имён существительных может ставать объектом рефлексии мастеров художественного слова,
основой языковой игры. В статье освещены некоторые динамические процессы в системе художественного моделирования действительности, проанализированы маркированные единицы морфолого-словообразовательного уровня,
что характеризуются смысловой усложнённостью.
Ключевые слова: морфостилема, граммема рода, сема пола, маркированный дериват, коннотация, актуализация.
THE POTENTIAL AND THE OCCASIONAL SUBSTANTIVES OF MORFOSTYLISTEMS AND CORRELATIVES
WITH ACTUALIZED CATEGORY OF GENDER (ON THE MATERIAL OF MODERN UKRANIAN LITERATURE)
In literature texts the semantic classification and grammatical category of gender creatures / kvazi creatures can be the
object of artists’ reflection words, the basis of language games The article is about some of the dynamic processes in the art
modelin greality marke dunits. It is also was analyzed morphological and word-formati velevel, characterized by semantic
complexity.
Marked by in novative morfostem sare actualized by gender (female and male). The work is done on the base of the researchin literature texts by J. Hin, A. Zahnitko, L. Zubov, I. Ionov, L. Kozhukhovskaya, L. Semenenko and others.
The purpose of this article is to show somere presentative for the literature text ways of main stream in gor neutralization
grammatical meaning of gender: male /female and category gender/kvazi gender. In the perception of producer’s speech and
proving in literature structural and functional style grammatical category of gender (GCG) is «morecor related» as by creating artificial binary oppositions, when exhibitors of formal unmotivated classification GCG of non alive beings suffered from
transposition and got features of natural semantic category of gender in referents metaphorized nounsorby creating potential,
or occasion alcorrelates (usually female, much less male) of codified lexemes denoting beings.
Key words: morfostylema, category of gender, marked derivative, connotation, actualization.

Мета цієї статті полягає у висвітленні деяких репрезентативних для художнього мовлення шляхів актуалізації/нейтралізації граматичного значення чоловічого/жіночого роду та семи статі/квазістаті у сприйнятті продуцентів даного мовлення та доведенні того, що у художньому структурно-функціональному стилі ГКР стає «більш корелятивною» як за рахунок
створення штучних бінарних опозицій, коли експоненти формально-класифікаційної немотивованої ГКР неістот зазнають
транспозиції і набувають ознак семантичної категорії природної статі референтів метафоризованих іменників, так і шляхом створення потенційних/оказіональних корелятів (зазвичай фемінітивів, значно рідше маскулінативів) від кодифікованих лексем на позначення істот.
За умов метафоризації та персоніфікації назви неістот із немотивованою категорійною семантикою чоловічого роду
стають твірними для похідних родо-статевих корелятів жіночого роду: Місяць напився вина зеленого / і місяцівен накликав – ще й много! (В. Кордун); Ліхтар закохався в струнку ліхтарівну. / І виріс, і синьо на розі палав… (І. Жиленко);
Згори гора дивилась у черлінь, / І хилитався човен до човниці (М. Вінграновський); Соняшниці й соняхи кохалися. / Лиця
їх великі і довірливі / Над картоплями-пліткарками зеленими / Просто неба довго цілувалися (С. Короненко).
Замість кодифікованих корелятів жіночого роду на позначення істот (осіб і не-осіб) уживаються оказіональні/потенційні лексеми-фемінітиви, наприклад, замість кодифікованого корелята зоосемізма кішка в поетичному мовленні активно
функціонують марковані утворення котиця, кітка:
Що ще треба котові? А зась! / І на нього недоля знайшлась: / Пес сусідський дихнуть не дає, / А там кітка – аж
серце стає (В. Прилипко); … почерствілі дахи провокують енцефаліт / громадян що не завше влаштовують громадянок / і котиць яких ігнорує зварйований кіт (А. Бондар); … ще свята дифтерія ні блудних жінок, ні котиць не бере…
(О. Степаненко), пор. також: пес – психа: Тобто сучка до нас приблудила, і ми її назвали Юля Марківна. <…> Відтак вона
всім полюбилася і мама вирішила, що нічого таку гарну психу кликати «Юля Марківна» (І. Карпа).
Замість кодифікованого фемінітива авторка натрапляємо на маркований, іронічно конотований авториця: До видавництва, десь із Придніпров’я, / підвечір авториця привезлась. / У найпрямішім смислі – привезлася, / цинізм у цих словах
не ночував. / Стара. Важка. І чоловічок Вася / вволік за нею з віршами чувал (В. Затуливітер).
Актуалізована грамема жіночого роду/сема жіночої статі може оказіонально вводитися до структури значення лексем,
які в принципі з різних причин (логічних, фонетичних, структурних тощо) позбавлені можливості мати такі кореляти,
наприклад, ангел/янгол, кавалер, кардинал, волхв, сопраніст, боєць, політик, член тощо. Від лексеми ангел/янгол, що має
значення – 1. рел. Надприродна істота, посланець, вісник Бога; зображується звичайно у вигляді юнака з крилами. 2. чий,
перен. Захисник або заступник; охоронець. 3. перен., заст. Про людину (перев. жінку), що відзначається красою чи добрістю, лагідністю або зробила чи робить кому-небудь щось гарне, приємне [1, с. 29], утворюються морфостилеми янголиця,
ангелиха: Я на лузі лежав горілиць; / Надлетіла тарілка з блакиті, / З неї вийшли аж сто янголиць… (Д. Павличко); …
повз біржу казино мелодію міліцію / пастушки з вітражів упирки з вар’єте / дурепи осяйні вогненні янголиці… (Ю. Андрухович); …чи час такий чи ангелиха не знесла / яєць достатньо чи неузгодження фізіології / й потреб держави чи не
писався ще закон / і для ворон… (В. Цибулько).
У вірші Д. Павличка «Примха» спостерігаємо гру адресанта грамемами родових корелятів із залученням анафоричного субститута він до антецедента янгол і несподіваною розв’язкою, оскільки заміщувальним іменником-антецедентом
виявляється морфостилема янголиця: Якось я зустрів янгола, / і давай здирати його сорочку; / хотів дізнатися, / чи він
справді янгол, чи – янголиця. / А він починає мене бити / крилами, як гусак, / і каже: «Що за дурнувата примха! / Хіба ти
не можеш / по манерах моїх здогадатися, / що я – непорочна панна і тобі не пара?!» (Д. Павличко).
Алогічними є й утворення кардиналиха, сопраністка, кавалерка, оскільки за твірними цих маркованих дериватів закріплені такі значення: кардинáл – найвищий після папи духовний сан у католицькій церкві, а також особа, що має цей
сан [1, с. 524]; сопранíсти – 1. іст. Співаки-кастрати, які входили до складу хорів католицької церкви і виконували партії
сопрано. 2. Співаки-кастрати, виконавці провідних сопранових жіночих партій в операх 18–поч. 19 ст. [1, с. 1357], кавáлéр
− 1. Чоловік, який розважає жінку в товаристві, супроводить її під час прогулянки тощо. // Той, хто танцює в парі з жінкою.
// Залицяльник. 2. розм. Те саме, що парубок. 3. тільки кавалéр. Той, кого нагороджено орденом [1, с. 513], пор.: …задрипаний контрабасист принаймні знав на ім’я свою шолудиву сопраністку (Т. Антипович). На морфостилему кардиналиха
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натрапляємо у вірші Віри Вовк «Любовні листи Вероніки до кардинала Джованнібатісти»: Друже мій, як Вам бажається
/ Мене не тільки листовно, / Прохайте дозволу Папи, / Щоб висвятив мене швидко / Кардиналихою (В. Вовк); Серед запасних варіантів числиться кавалєрка по Коптській… (Л. Дереш).
При декодуванні морфостилеми кардиналиха за будь-якого розуміння змісту потенційного деривата (найменування
жінки за посадою чоловіка або назви особи жіночої статі в певній сфері діяльності) існування такого феномена неможливе: у першому випадку на заваді стоїть целібат (обов’язок безшлюбності для католицького духівництва), у другому – заборона для жінок обіймати керівні посади в католицтві.
У листі І. Жиленко до чоловіка у військо натрапляємо на інноваційну складну лексему бойциця з прозорою семантикою, яка нібито є фемінітивом до «корелятивної» за родо-статевими ознаками твірної бази боєць: На добраніч, чоловіче
мій. Живи плідно і гарно, люби свою дурненьку жіночку і не задивляйся на бойциць. Гаразд? (І. Жиленко).
Яскраве гендерне забарвлення спостерігаємо у морфостилем політичка, піїтичка: …і хай мені кажуть / Юліє / ти не
політичка ти – піїтичка / відмовлю / але ж я не безсловесна птичка / інколи я кусюча змія (П. Коробчук).
Натрапляємо на конотативно забарвлені варіативні потенційні інноваційні лексеми-кореляти на позначення осіб жіночої статі, пор.: Але наша квітуюча пані Цитрина підпровадила його [пана Перфецького – Л. С.] до нового кружка гостей,
в якім перебували тимчасово суха й гачкувата членкиня в якомусь напівчоловічому елеґантському вельми вбранню і при
краваті… (Ю. Андрухович); Збиваються в партійки – члени і членші – / і дружно обліплюють ковбасу (І. Жиленко).
Аксіозабарвлені марковані морфостилеми з гендерною семантикою стають індикаторами ставлення адресанта саме
до функціонера жіночої статі, набувають ознак стереотипного сприйняття позначеного денотата-діяча певною частиною
етнолінгвокультурної спільноти. Такі морфостилеми уможливлюють емотивно-експресивну реалізацію певних смислових
інтенцій митців слова.
Наявні у художньому мовленні й штучно створені симетричні корелятивні пари, ознака жіночої статі яких виражається
нібито суфіксально-флексійним способом, а насправді експонент жіночого роду є ситуативним лексичним омонімом до
кодифікованої лексеми жіночого роду, яка має зовсім інше значення і не входить до опозиції чоловіча/жіноча стать, пор.:
Отже, я йду на світло, на це світло, бо що мені залишається, і бачу в ньому стіл, а при столі когось, хто вже давно
чекає на мене і заманює пальцем – ближче, мовляв, молодий чоловіче, ближче, ближче. І чим ближче я підходжу, тим з
меншою певністю можу сказати, хто це – Він чи Вона, Ворожка чи Ворог. <…> Воно питається: що, прийшов? (Ю.
Андрухович); На ювілей одного поета / Я сказав одній поетесі: / От візьми собі, уяві собі: / Тобі призначив побачення /
Метелик. – (Метелик справді влетів у кватирку / На ювілей…) / Поетеса трохи образилась: / Хіба не вистачає мужчин?
/ Я не знаю, як приодягатися / До нього… до метелика… / Потім забув я про цю розмову, / Став перед дверима власними
/ І просто на двірній ручці / Побачив… золотистого метелика: / – Я не метелик! – сказав метелик – / Я метелиця. / Я
прилетіла на побачення, – / Сказало мені щось золотисте і тихе, / Яке сиділо на дверній ручці / В золотій сукні… (І. Драч).
Несподіваність появи маркованих лексичних омонімів з новим значенням особи жіночої статі щодо «твірних» лексем
ворог, метелик (бо у кодифікованих лексем жіночої статі ворожка, метелиця така семема відсутня) настільки вразила
продуцентів текстів, що їхня особистісна рефлексія на поіменований денотат оформлена в середньому роді, тобто відбувається нейтралізація родо-статевих ознак.
Рефлексія щодо біологічної статі поіменованого денотата може бути пов’язана з актуалізацією секундарного ЛСВ полісеманта на позначення істоти й одночасною присутністю формально-граматичного роду примарного ЛСВ на позначення
неістоти. Наведемо вірш Н. Білоцерківець цілком: На груди руку хтось мені поклав – / Аж тихо стало. / Ти, Сонце, ти?
/ Навіщо ти злякав… / Злякало? / Тих рук не відштовхнути, не віднять – / Стою, німію. / Мені б тебе поцілувать, обнять – / Не вмію. / Скажи мені, навіщо ти такий… / Таке гаряче? / Що рветься серце в тебе з-під руки – / І плаче… (Н.
Білоцерківець).
Актуалізації зазнає такий ЛСВ – 4. перен. Про те (того), хто (що) є джерелом життя, втіхи, радості і т. ін. для когось
[1, с. 1357] на позначення істоти, про що свідчать координовані форми чоловічого роду, а форми середнього роду і певна
розгубленість адресанта при визначенні родової належності спричинює одночасну присутність у сприйнятті й прямого
значення лексеми.
До периферійних засобів актуалізації грамеми роду/семи статі уналежнюємо випадки штучного створення корелятивних за родо-статевими ознаками пар на рівні мовної гри (паронімічна атракція), коли кодифікованим лексемам формально-граматичного розряду неістот контекстуально приписується значення істот, а вже потім їхня певна звукова подібність і
частковий структурний збіг «мають» потрактуватися реципієнтами як такі, між якими виникають дериваційні відношення
похідності (модифікаційний тип). Словотворчим формантом нібито виступає флексія-суфікс -а, тобто інноваційний «корелят» жіночого роду твориться за зразком таких фемінітивів, як раб – раба, маркіз – маркіза, гість – гостя, Валерій –
Валерія.
Володимир Чуйко, аналізуючи творчість Дмитра Білоуса, пише: «А ось сатирична новела «Пеня» (1949). В основі –
справді курйозний випадок: бюрократи придумали податок на бездітність… п’ятирічній дівчинці та ще й попереджають, що в разі несплати ростиме пеня. Мати питає дочку, чи вона хоч розуміє оте чудернацьке слово. Дівчина пояснює,
що коли приходить дядько-фінансист – то пень, а жінка – то пеня (В. Чуйко).
Твірною базою інноваційних корелятів з актуалізованою грамемою чоловічого роду/семою чоловічої статі (за умов
їхньої персоніфікації) може бути «фемінітив», пор.: Панове закохані, ось вам притча, / Любові до крові яскравий взірець. /
Одну сигару – дорогý, заграничну / вподобав дешевий якийсь цигарець. / Вони лежали на одній вітрині, / Він у бік її позирав
несміло / І ловив зі своєї картонної скрині / Аромат її недосяжного тіла. / Сотні байдужих самотніх зірок / І йому неначе
сказати хотіли, / Що кохання не для цигарок (Є. Бардієр).
Корелят цигарець утворено від кодифікованої лексеми цигáра – заст. Сигара [1, с. 1583]. Пор. також: З бабнища Баба
/ видить слабо: / камінна мармиза / вітром злизана. / Яка же то Баба? Бабай – / баєний чубай… (І. Калинець).
І. С. Улуханов зауважує, що іменники, в яких у ролі словотворчого форманта виступають суфікси зі значенням жіночності, мотивуються тільки іменниками чоловічого роду: рос. чемпион – чемпионка, плут – плутовка, супруг – супруга.
Обмеження родом у цьому випадку супроводжується лексичним обмеженням: мотивуючими є іменники на позначення
істот (зворотні відношення типу коза – козел поодинокі) [7, с. 110]. Але у художньому мовленні натрапляємо на випадки
творення інноваційних корелятів на позначення істот чоловічої статі або недорослих істот чоловічої статі від зоосемізмів
жіночого роду, що в узусі номінують представників двох стáтей, пор.: Неначе князь, сидів набряклий жабич / (Мабуть
суддя)… (С. Пантюк); …з найбруднішої пелюшки / з рук пупорізки випурхне чайчук / птахоподібний спадкоємець права / на
розпад… (В. Цибулько). У Дмитра Чередниченка вийшла книжка для дітей із назвою «Білий Чаїч».

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

278

В ідіолекті Ю. Андруховича, сповненому блискучої, талановитої «еквілібристики» словами, їхньою структурою, примарними/секундарними значеннями, експліцитними/імпліцитними смислами, підтекстами, затекстами, конотативними
нашаруваннями тощо, натрапляємо на корелят до лексеми риба – Риб, що віртуозно обігрується у досить розлогому контексті і тільки потім повідомляється: Семінар поезії. Раз на тиждень, по вівторках, ми протягом 3-4 годин обговорювали одне одного, тобто наші вірші. Чи патякали на вільні теми, скажімо, чоловіче і жіноче начала в поезії. Або чому
модернізм завжди терпить поразку. Семінар вів один з китів тодішньої російської поезії, Юрій Полікарпович Кузнєцов.
Полі-Карпович! Тобто швидше все-таки не один з китів російської поезії, а один з її коропíв. <…> А для росіян, кожен з
яких воював з іншими за право бути улюбленим учнем Полі-Карповича, дискусії швидше не існувало. Вони сідали на перші
парти і заглядали йому в рот, ніби зразкові пуделі. Він був щодо них нещадний. <…> він переважно не лишав від їхніх віршів ані живого місця… Йому це пасувало – бути кáтом слів. Здається, він ніколи не посміхався, такий собі ідол печалей,
замкнута на всі замки трагічна маска, вельмишановний Риб (Ю. Андрухович).
Творення інноваційних корелятів Риб, Чаїч супроводжується одночасно ономатизацією лексеми.
Аналогічно утворено марковані морфостилеми на позначення самців або осіб чоловічої статі черепаха – черепах, вівчарка – вівчур, коханка – коханок, подруга – подруг, фея – фей тощо, не зафіксовані у сучасних лексикографічних джерелах: За спиною у Сергія вже зібралася юрба людей, він затримував чергу. − Ей, ти, − писклявий жіночий голос ззаду вивів
із задуми. – Або рухайсі, або забирайсі. Я на роботу спізнююсі, хтілам булок свіжих купити, а тут ти, мов черепах, вкляк
(Д. Корній); Нагло з’явилася ще одна проблема: моя вівчарка <…> Мені належало, коли собака вже почує запах пігулок,
відійти якомога далі від будинку, тоді рятувальники проламають паркан і вівчур звільнить потрібну територію <…> Я
бачив, як … пес помчав до мене… (Ю. Іздрик); Обіймати тебе так, як ніхто не обійме руками. Цілувати без вуст. <…>
Бути ніжним коханком. Бути всевладним коханком (Ю. Іздрик); Ми вже приїхали, − потягується на сидінні Давидів
подруг [«приятель» Давида – Л. С.] (І. Карпа); Зробити комусь приємну несподіванку: виконати замість нього/неї його/
її роботу. А колись, може, і ми прийдемо додому з сумними думками про те, що треба мити посуд і витирати пилюку, а
якийсь добрий фей уже все зробив за нас… (Н. Гербіш).
Грамема чоловічого роду може оказіонально приписуватися кодифікованій лексемі жіночого роду аналітично, на синтагматичному рівні:
І страх мене вгорнув, бо був я сам між ними, / І запах їх душив, мов обридливий рись… (Ю. Липа); Все минеться, все
проститься – / Спи, мій любий, спи, мій кицю… (О. Степаненко); … То плачуть всі, а він і плаче, й кпить, / Бо з нього був
гординя пишний дуже (І. Драч).
Поодинокими є випадки об’єднання власних/загальних назв істот чоловічого/жіночого роду у складний дериват, родова належність якого залишається невизначеною, пор.: Дідбаба тягне піраміду-ріпу, / час вивертаючи / руками. / Відштовхується від бруківки Міларепа, / слід залишаючи у камні (В. Шило); Нас викрала у вікторів і оль / істота на ім’я
Віктореоля / чи Олевіктор. Все залежить від / розташування кореня і крони (В. Неборак).
Кожне з наведених нами маркованих вербальних експонентів імпліцитних смислів доречне, гармонійне у структурі
твору, інтенційно обумовлене. При інтерпретації їх реципієнтами пріоритетності набувають когнітивно-прагматичні параметри. Трансфер у вербальну площину складного психоемоційного ореолу контекстуально аксіозабарвлених субстантивів
спонукає митців до творення маркованих дериватів-морфостилем з актуалізованою грамемою роду/семою статі, «відкоригована» сутність яких базується на глибинних кореляціях граматики та семантики, тобто інтенції мовців можуть реалізуватися шляхом граматичної й образно-емоційної маркованості певних сигналів репрезентативного коду. Вдаючися до таких
заходів, автори небезпідставно переконані в тому, що загальна перцепція цих маркованих вербалізованих експлікацій у
межах одної етнокультурної спільноти відбудеться адекватно.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КІНОСЦЕНАРІЇВ
Стаття присвячена особливостям перекладу кінопродукції та проблемам, що можуть виникати при перекладі
кіносценаріїв. В роботі наводиться короткий опис історії розвитку кіноіндустрії та аналізується зумовлене ним
зростання попиту на переклад у цій галузі. Детально розглядаються чинники, що визначають особливості перекладу кіноскриптів та особливі умови роботи перекладачів сценаріїв фільмів. Аналізуються проблеми, що можуть
виникати при перекладі такого типу текстів, та наводяться приклади перекладу із української версії відомого американського ситкому «Друзі».
Ключові слова: переклад кіносценаріїв, субтитри, дубляж, синхронність, сленг, акцент, двомовність.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КИНОСЦЕНАРИЕВ
Статья посвящена особенностям перевода кинопродукции и проблемам, возникающим в процессе перевода киносценариев. Работа предлагает краткое описание истории развития киноиндустрии в его взаимосвязи с возрастанием востребованности перевода в этой сфере. Анализируются факторы, определяющие особенности перевода
киноскриптов, а также особенности работы переводчиков такого рода текстов. Рассматриваются проблемы,
с которыми сталкиваются переводчики, наводятся примеры перевода проблемных аспектов на базе украинского
перевода американского ситкома «Friends».
Ключевые слова: перевод киносценариев, субтитры, дубляж, синхронность, сленг, акцент, двуязычность.
SPECIFICS OF MOVIE SCRIPT TRANSLATION
This article is a research investigating peculiarities and problematic issues of movie scripts translation. It presents brief
description of film industry development, beginning with the «era» of silent movies and ending with nowadays «talkies», and
the corresponding increase in the demand of translation in this field. The article investigates major factors that determine
peculiar features of movie scripts translation, as well as specific conditions under which translator’s job is conducted. One
of the key factors described – is the necessity to synchronize visual and sound images, as such synchronization turns out to be
the cornerstone of successful perception of a translated version of a film by the target audience.
Author’s attention is also paid to the most problematic issues that may occur in the process of translating movie scripts
(both for subtitles and for dubbing). These include problems of translating slang, several languages within one movie and
rendering character’s accent. Article provides some examples of solving these problems by Ukrainian translators of the wellknown American sitcom «Friends» (translation commissioned by Ukrainian TV channel 1+1).
Key words: translation of film scripts, subtitles, dubbing, synchronization, slang, accent, multiple languages.

Поява кінематографа в ХІХ столітті знаменувала собою не лише новий виток у сфері масових розваг, але й запропонувала людству новочасний метод комунікації. Національні кіноіндустрії вміло користуються тим впливом, який фільми
мають на суспільство. Вони стали рупорами власних культур, відображенням національної свідомості та колориту, які,
дякуючи перекладу, є доступними та відкритими для кожного, хто прагне з ними ознайомитись.
Саме це прагнення викликає постійно зростаючу необхідність у перекладі та адаптації кінострічок для їх сприйняття
представниками різних країн та культур. Проблеми відтворення такого роду текстів для іншомовної та іншокультурної
аудиторії є на сьогоднішній день одними з найактуальніших проблем теорії та практики перекладу. І саме цим фактом визначається актуальність даного дослідження.
Об’єктом нашої розвідки стали теоретичні засади в галузі перекладознавства, що досліджують специфіку перекладу
кінопродукції.
Для початку варто зазначити, що переклад далеко не одразу знадобився в індустрії кіно. У перші десятиліття кінематографа через відсутність технічних засобів фільми виходили на екрани без звукового супроводу. Таке «німе кіно» покладалось не на діалоги персонажів, а на різноманітні образотворчі та художні прийоми, як-от міміка, жести чи зовнішній
вигляд акторів. Перші титри з’явились лише у 1903 році (через вісім років з часу першого показу короткометражних
стрічок братами Люм’єр (1895)) та являли собою текстові вставки (інтертитри), які періодично з’являлись між кадрами
фільму – або презентуючи репліки персонажів, або даючи пояснення до сюжету там, де однієї лише візуальної картинки
було замало.
На цьому етапі завдання, які стояли перед перекладачем, особливою складністю не відзначалися. Найчастіше текст
в інтертитрах був представлений простими короткими реченнями (аби глядачі різного рівня освіченості встигали його
прочитати), тож перекладачу не часто доводилось ламати голову над передачею, скажімо, авторського стилю (який радше
виражався акторською грою ніж титрами) чи якимись складними для перекладу граматичними конструкціями. Загалом же
проблеми перекладу для кінематографа нічим не відрізнялись від проблем перекладу літератури, а той факт, що зазвичай
інтертитри описували події, які розвивались на екрані, мав значно полегшувати інтерпретацію тексту оригіналу.
Наступний етап розвитку кінематографа, а разом з ним і поява нових викликів для перекладачів, настали в другій половині 1920-х років. У США, Німеччині, СРСР системи звукового супроводу фільмів використовуються дедалі ширше, і
вже через рік-два після виходу першого звукового кіно (американська кінокартина «Співак джазу» (The Jazz Singer), 1927)
звук присутній у більш ніж половині стрічок, що з’являються на екрані.
Тепер режисерам значно легше передавати колоритність своїх персонажів, демонструвати відмінності в їхніх особистостях. Якщо раніше для цього використовувались надмірно виразні міміка та жести, кліше поведінки, властиві тому чи
іншому типу характеру людини, костюми та грим, то тепер для цього можна використовувати мову. Мову, яка має безліч
форм, що різняться своїм стилем, місцевими варіаціями вимови, характеристиками, притаманними різним соціальним
групам. Саме ця різноманітність мови й стає у нагоді режисерам для створення персонажів різних за рівнем освіченості,
вихованості, інтелекту, різних за своїм соціальним статусом.
Ця ж різноманітність стає й джерелом нескінченних викликів, що постають перед перекладачем. Як передати акцент
одного кіногероя та специфічний діалект іншого? Що робити з двомовними фільмами? Яку стратегію перекладу обрати,
коли репліки персонажа – суцільний жаргон чи лайка?
Звісно, ці та багато інших питань вже давно перебувають в полі зору перекладачів, адже переклад, скажімо, художньої
літератури вимагає розв’язання аналогічних проблем. Проте, переклад фільмів має свої особливості, притаманні лише
йому. Так, приміром, якщо при читанні художнього твору інформація надходить до нас через зоровий канал, то при перегляді фільму ми користуємось як зоровим, так і слуховим каналами. І тут для належного сприйняття те, що ми чуємо,
неодмінно мусить збігатись з тим, що ми бачимо. Саме тому перекладені іншою мовою діалоги персонажів (як, власне,
і будь-який інший вид розповіді, що з’являється в кадрі) обов’язково повинні збігатись в часі з тим, що відбувається на
екрані, та бути максимально синхронізованими з мімікою, жестами, паузами та навіть рухами губ акторів.
Іншими словами, при перекладі фільмів завжди повинна зберігатись синхронність між візуальними та звуковими образами. Тож і не дивно, що деякі експерти називають переклад кіносценаріїв саме процесом «синхронізації». Так, наприклад, Р. Мейорал, Д. Келлі та Н. Ґеллардо (Mayoral, Kelly, Gallardo) у своїй праці «Concept of Constrained Translation. NonLinguistic Perspectives of Translation» [2, ст. 359] визначають наступні типи синхронності:
– часова синхронність (synchrony of time) – узгодження в часі різних сигналів, покликаних передати одиницю ін
формації;
– просторова синхронність (spatial synchrony) – кожна перекладена одиниця інформації має займати простір не більший і не менший, ніж відповідна одиниця у скрипті-оригіналі;
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– змістова синхронність (сontent synchrony) – смисли, що одночасно передаються різними сигналами, не повинні суперечити один одному чи загальному інформаційному меседжу;
– фонетична синхронність (рhonetic synchrony) – збереження синхронності між звуковими сигналами та рухами губ,
мімікою акторів, зображених на екрані;
– синхронність образів (сharacter synchrony) – гармонія між образами героїв та їхніми голосами, манерою говорити й
словами.
Очевидно, якщо мова йде про субтитри, то переклад буде визначатись переважно часовою, просторовою та змістовою
синхронністю; при дублюванні ж треба зважати на всі її типи.
Інша особливість полягає в тому, що фільм – це завжди усне мовлення. Мається на увазі, що інформація сприймається
нами на слух, і якщо в якийсь момент ми не зрозуміли, чи просто прослухали, що було сказано чи малось на увазі, то (на
відміну від книги, при читанні якої завжди можна повернутись до попереднього висловлювання) можливості прослухати
епізод знову чи бодай порозмірковувати над тим, що було випущене з уваги (адже вже наступної миті буде шквал нових
висловлювань), в нас не буде. Звісно, якщо ви дивитесь кіно в записі, то ця проблема стає неактуальною, але що, коли ви
сидите в кінотеатрі чи дивитесь фільм он-лайн в «живому режимі»?
Така швидкоплинність кінокадрів створює умови, за яких перекладач зобов’язаний максимально повно відтворювати
меседж оригінальної сцени, не виходячи при цьому за часові обмеження кожного кадру, ще й забезпечувати такий переклад, який би одразу засвоювався глядачами. Більше того, жодні примітки перекладача не допустимі на екрані при показі
фільму, і, якщо в книзі перекладач в такий спосіб може прояснювати потенційно малозрозумілі для цільової аудиторії
лінгвістичні чи культурні моменти, то перекладач фільму змушений забезпечувати прозорість та ясність перекладу без
жодних «допоміжних засобів».
Таким чином, переклад повинен бути чітким, лаконічним та легким для сприйняття. Перекладені діалоги мусять відповідати зображеним на екранах образам та бути зрозумілими сучасному глядачу. Для досягнення цієї мети перекладач
вільний застосовувати усі перекладацькі стратегії, доцільні в кожному конкретному випадку. Імітація, конкретизація, генералізація, компенсація, компресія, описовий переклад – будь-яка стратегія може бути застосована, якщо вона сприяє
досягненню цілі.
Ще однією цікавою особливістю фільмів є те, що мова в них є переважно розмовною. Це, звісно, не стосується всіх
стрічок, чи навіть всіх епізодів у межах одного фільму, але загалом мова кіно максимально відповідає мові, яку використовують у повсякденні (з тією хіба різницею, що діалоги кіногероїв мають узгоджуватися з нормами цензури).
Тож і перекладені діалоги повинні звучати максимально природно, інакше цільова аудиторія буде позбавлена можливості сприйняти та оцінити фільм тією ж мірою, що й аудиторія стрічки-оригіналу. Таким чином для перекладу доцільніше
обирати слова та вирази, які є звичними у вжитку цільової аудиторії, надавати перевагу коротким простим реченням, які
в розмовній мові використовуються набагато частіше, ніж складні підрядні конструкції. Іншими словами, чим більше
перекладені діалоги нагадують повсякденне мовлення самих глядачів, тим переклад звучить природніше та гармонійніше.
А тепер, коротко окресливши особливості перекладу в кіноіндустрії, хотілось би детальніше розглянути проблеми,
які можуть виникати при перекладі скриптів для кіно. До найдошкульніших проблем, що можуть виникати при перекладі
таких текстів, можна віднести переклад сленгу, акцентів та наявності більш як однієї мови в межах одного фільму.
Питання відтворення сленгу є дуже поширеним в художньому перекладі, і тут проблеми можуть виникати з різних
причин. По-перше, не завжди в цільовій мові знайдеться прямий сленговий відповідник до необхідного виразу мови-оригіналу. Буває й навпаки, коли цільова мова може запропонувати декілька варіантів сленгових виразів, та при цьому кожен
з них різнитиметься своєю конотацією. Та найбільшим випробуванням для перекладу стає цензура – визначена чи самим
перекладачем, чи якимось владним органом. Вона може сильно вплинути на задуманий режисером ефект від певного епізоду, особливо якщо використання сленгу є важливим елементом психологічного портрета персонажа чи сюжету.
Для наочності пропонуємо розглянути приклади з перекладу відомого американського ситкому «Friends» («Друзі»),
зробленого на замовлення телеканалу 1+1. Знятий у 1994-2004 роках серіал завоював мільйони прихильників по всьому
світу, а його головні герої – шестеро близьких друзів – стали чи не найулюбленішими персонажами українських шанувальників серіалів. Насмілимось припустити, що таке визнання американського ситкому багато чим завдячує і вдалому перекладу, де кожен жарт залишається жартом, а американські реалії стають максимально доступними українським глядачам.
Тож яким чином цензура може змінити репліки кіногероїв у мові перекладу, а разом з ними й загальний тон того, що
відбувається у кадрі? В одній із сцен першого сезону ситкому п’ятеро друзів ідуть на виставу, в якій грає їхній товариш
Джої – такий собі дурник, але разом із тим надійний та вірний друг, який ціле життя мрія стати відомим актором, проте
далі рекламних роликів, малобюджетних мюзиклів та пародійно-примітивних вистав справи не просуваються. Саме про
одну з таких вистав і йдеться у згаданому епізоді. Джої виконує роль Фройда, до якого на прийом прийшла пацієнтка, і
він знаходить причину її хворобливого стану. Зображений у серіалі мюзикл «Фройд!» (а саме так він називається) – це, за
деякими припущеннями, пародія на американський мюзикл початку 90-х «Love, Torment & Lollipops» («Любов, Мýка та
Льодяник» – пер. С. О.). Вистава починається з безглуздої пісеньки, яку й виконує Джої:
And I would have to say your problem is quite clear.
All you want is a dinkle
What you envy’s a schwang
A thing through which you can tinkle
To play with or simply let hang
Англійські слова dinkle та schwang належать до сленгової лексики та використовуються для позначення чоловічих
статевих органів; to tinkle також належить до сленгу й означає «мочитись».
Натомість в українському перекладі, запропонованому перекладачами студії 1+1, подібні «незручні» для телебачення
слова не те що замінені евфемізмами, а взагалі відсутні, й причина проблем пацієнтки зводиться не до сумнозвісного припущення Фройда про існування у дівчат так званої заздрості до чоловічої репродуктивної системи, а до якихось її проблем
в особистому житті:
Я сказав би, що твоя проблема мені цілком зрозуміла.
Хочеш ти, щоб екстаз шаленів,
Та розплати за це не було;
Щоб утіхи дзвіночок дзвенів,
А не лихо сердито гуло.
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З одного боку, такий переклад цілком передає безглуздість оригінальної пісеньки, але з іншого – він не зовсім синхронізується з тим великим подивом та явним усвідомлення недолугості вистави, що з’являються на обличчях друзів Джої,
коли вони чують ці слова.
В цьому конкретному епізоді можна, звісно, звинувачувати перекладачів у тому, що вони перекрутили зміст оригіналу,
але, якщо зважити на те, що українські фільми й публіка загалом є менш сексуально відвертими, ніж американські, й поняття «прийнятності» в нас теж різняться, то обрана стратегія видається не такою вже й помилковою.
Ще одним викликом для перекладача стає необхідність відтворення акценту персонажів. Якщо мова йде про субтитри,
то тут, певне, найоптимальнішим варіантом було б робити навмисні орфографічні помилки, таким чином передаючи своєрідність вимови. Проте не всі перекладачі йдуть на такий крок, адже субтитри й так зазвичай відволікають глядача від того,
що відбувається на екрані, а неправильно написані слова ще більше загострюють цю проблему.
Для дубляжу ідеальним варіантом видається підхід, за якого озвучувати персонажів з акцентом, запрошують людей,
які, знаючи цільову мову, й справді мають необхідний акцент, або білінгвів, які володіють мовою перекладу та тією, що
змушує персонажів розмовляти з акцентом. Такий підхід дозволяє максимально передати особливості як самого персонажу, так і епізоду фільму загалом.
В серіалі «Друзі» є декілька персонажів, які розмовляють з акцентом. Так в одній із серій третього сезону в Моніки (однієї з головних героїнь) зав’язуються романтичні стосунки з її колегою Хуліо – поетом латиноамериканського походження.
В американській версії цей персонаж розмовляє з відчутним акцентом, що додає колориту до його неамериканської зовнішності й створює чіткий образ іноземця. Україномовний же Хуліо розмовляє гарною українською мовою, й вимова його
нічим не відрізняється від вимови інших персонажів. І хоча зовнішність актора й натякає на його «іноземне походження»,
повною мірою український глядач цього відчути не може. Таким чином втрачається сама екзотичність романтичної пригоди Моніки: замість чарівного іноземця переклад пропонує нам просто привабливого колегу.
Іншим перекладацьким викликом стає відтворення двомовних фільмів. Яким же чином варто передавати мовою перекладу «вкраплення» іноземної мови у мову оригіналу? Як правило, аби забезпечити глядачам розуміння того, що відбувається на екрані, перекладу піддають всі діалоги, незалежно від того, якою мовою вони озвучені в оригіналі. Тож, якщо актори
у кінострічці розмовляють, скажімо, англійською та французькою, то український глядач зазвичай буде чути українську як
замість англійської мови, так і замість французької. Проте бувають й оптимальніші способи розв’язання проблеми двомовності. Якщо, скажімо, основний текст скрипту написаний англійською і лише деякі діалоги французькою, англійську варто
передавати українською мовою, а французьку залишати французькою, пропонуючи глядачам українські субтитри для французькомовних реплік. Такий підхід допоможе зберегти відчуття «іноземності» навіть у перекладеній версії й тим самим
допоможе аудиторії фільму-перекладу сприйняти епізод схожим чином, яким його сприймає аудиторія фільму-оригіналу.
Зовсім інший підхід був обраний для перекладу серії «Друзів», де Рейчел (ще одна головна героїня серіалу) знайомиться з італійцем Пауло. За задумом режисера Пауло не знає жодного слова англійською, тимчасом як головні герої не
розмовляють італійською. Тим не менше між ними відбувається кумедна розмова, в якій Рейчел та її друзі можуть лише
здогадуватись про те, що їм говорить Пауло, а італієць – про те, чого від нього хочуть головні герої. Однак, оскільки слова
Пауло не мають для розуміння епізоду жодного принципового значення, й глядачі сприймають його так само, як і головні
герої – як італійського мачо, що, й слова не знаючи англійською, причаровує своїм шармом всю жіночу частину компанії,
то й перекладачі нічого особливого тут не вигадують. Діалоги головних персонажів дублюються українською, а Пауло й
далі говорить автентичною італійською.
І наостанок хочеться додати, що переклад фільмів – хоч би з якими проблемами він зіштовхувався та хоч би які стратегії для їх розв’язання обиралися – має своєю особливістю те, що глядач завжди знає, що це переклад. Яким би ідеальним
він не був, яким би якісним не було озвучення – оригінал завжди проступає крізь них, нагадуючи про своє існування.
Е. Рітмайєр порівнює це з прагненням актора зламати «четверту стіну», що відмежовує його від глядачів, постійно нагадуючи про те, що вони дивляться лише кіно, а не переживають справжню реальність [3, c. 12].
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ВІДКРИТИЙ ВІРШ ЯК ПРОЯВ ЛІНГВО-СИНТАКСИЧНОГО НОВАТОРСТВА ПРЕДСТАВНИКІВ
АМЕРИКАНСЬКОЇ ШКОЛИ ПОЕЗІЇ М=О=В=И
Стаття присвячується розкриттю лінгво-синтаксичної та прагматико-експресивної сутності американської
поезії М=О=В=И. Розглядаються різноманітні філософські ідеї, що вплинули на прагматику цих поезій. Порушується тема ‘відкритого вірша’ як характерної і найбільш красномовної особливості поетичних експериментів представників американської поезії М=О=В=И.
Ключові слова: поезія М=О=В=И, відкритий вірш, паратаксис, семіотика, відкритий текст, поетика мови.
ОТКРЫТЫЙ СТИХ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИНГВО-СИНТАКСИЧЕСКОГО НОВАТОРСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЫ ПОЭЗИИ Я=З=Ы=К=А
В статье раскрываются лингво-синтаксическая и прагматико-экспрессивная составляющие американской
поэзии Я=З=Ы=К=А. Рассматриваются разнообразные философские идеи, которые оказали влияние на прагмати-
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ку этих поэзий. Поднимается тема ‘открытого стиха’ как характерной черты поэтических экспериментов представителей поэзии Я=З=Ы=К=А.
Ключевые слова: поэзия Я=З=Ы=К=А, открытый стих, паратаксис, семиотика, открытый текст, поэтика
языка.
THE OPEN POEM AS A LINGUO-SYNTACTIC NOVELTY OF THE REPRESENTATIVES OF THE AMERICAN
L=A=N=G=U=A=G=E POETRY
The article dwells upon the problem of the «open poem» as one of the major features characterizing linguistic and
syntactic novelty introduced by the main representatives of the American L=A=N=G=U=A=G=E Poetry. It highlights the
most prominent works of modern and postmodern artists, linguists and philosophers who speculate upon a rather controversial
question of objective correlation that exists between the author, the reader and the text itself. The given article presents an
insight into the peculiar features and various techniques being widely used in the works of such representatives of the American
L=A=N=G=U=A=G=E Poetry as Ron Silliman, Lyn Hejinian, Charles Bernstein, Bob Perelman and others. Among the most
vivid peculiarities characteristic of their poems the main attention is being paid to the non-narrative, impersonal style of their
works, parataxis, the lack of distinct contextual correlation between the separate words and phrases within the sentence, and
between the separate sentences within the whole text. Besides this the article focuses on the central ideas postulated in such
works as «The Death of the Author» written by the famous French linguist and literary theorist Roland Barthes; «What Is
an Author» written by the prominent French philosopher, philologist and literary critic Michel Foucault; «The Role of the
Reader: Explorations in the Semiotics of Texts» written by the world-known Italian semiotician, essayist, philosopher, literary
critic and novelist Umberto Eco and other.
Key words: L=A=N=G=U=A=G=E poetry, open poem, parataxis, semiotics, open text, language poetics.

Постановка проблеми. Питання інтерпретації та перекладу ‘відкритого вірша’ як однієї із провідних форм вираження
постмодерністської американської поезії хвилює своєю невирішеністю та неоднозначністю. Незважаючи на високий рівень актуальності цієї проблеми для сучасного українського перекладознавства та необхідності її нагального вирішення,
американська поезія М=О=В=И залишається на сьогоднішній день практично не дослідженою як у загально літературознавчому, так і у перекладацькому аспектах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне осмислення різноманітних текстуальних та метатекстуальних
складових багатопланової природи американської поезії М=О=В=И представлено у чисельних наукових статтях, нарисах
та критично-популярних есе таких вчених, мовознавців, поетів та письменників, як Мануель Бріто [5], Рон Сілліман [15;
16], Крейг Дворкін [7], Лін Хеджиніан [1; 10], Стів МакКефрі [12], Алан Девіс [6], Марджорі Перлофф [14] та інші.
Мета статті. Висвітлити прагматику та лінгво-синтаксичну сутність відкритого вірша як ключового прояву новаторства у творчості представників американської поезії М=О=В=И.
Виклад основного матеріалу. Не існує конкретної дати, яка б могла ознаменувати собою народження такого нового
напрямку постмодерністської літератури, як Поезія М=О=В=И (L=A=N=G=U=A=G=E Poetry). Так само, як і не існує
окремо прописаних, усталених норм та визначених рис, що могли б охарактеризувати поезії усіх представників цієї «…не
групи, а тенденції у роботі багатьох… (переклад наш. – Г. С.)» [16, с. 104], яких із 1973 року з легкої руки Брюса Ендрюса,
співзасновника, разом із Чарльзом Бернстіном, журналу L=A=N=G=U=A=G=E, почали називати митцями, що, за словами
Рона Сіллімана, були у тій чи іншій мірі «…зосереджені на мові… (переклад наш. – Г. С.)» [15, с. 62]. У критично-науковій літературі термін ‘мовоцентричний’ уперше прозвучав у статті канадського поета і вченого Стіва МакКефрі «Смерть
Предмета» [12], що стала частиною збірки критичних есе «Політика Референта», яка вийшла під його загальною редакцією у канадському журналі Відкрите Письмо (Open Letter) у 1977 році. А вже у 1982 році Рон Сілліман, один із засновників
і провідних представників американської школи поетів-мовників, у статті «Реалізм» [15], написаній як передмова до однойменної антології, відкрито полемізував стосовно характеру причин та умов виникнення самої остаточної назви ‘Поезія
М=О=В=И’, яка, за його словами, об’єднала групу митців, що «…із 1970 року, наслідуючи таких експериментаторів як
Гертруда Стайн та Лоуіс Зукофскі, почали писати у спосіб, що ставив під сумнів доцільність існування ‘персоно-центричної’, експресивної поезії (переклад наш. – Г. С.)» [3, с. 261].
І справді, як зазначає Крейг Дворкін, «…протягом чверті століття після своєї появи термін ‘мовоцентричний’ виступав
у ролі загального поняття, що об’єднувало під своїми вітрилами поетів, роботи яких не відповідали нормам жодної із
домінуючих поетичних течій того часу … а зосереджувалися безпосередньо на окремому лінгвістичному знакові як незалежній структурі, не підпорядкованій значенню відповідного референта… (переклад наш. – Г. С.)» [7, с. 905], і чиї поезії
«…будували власний текст замість того, щоб зосереджуватися на відбитті оточуючої дійсності, що, в свою чергу, було у
значній мірі підсилено гіпотезою, сформульованою Едвардом Сепіром та Бенджаміном Лі Ворфом, стосовно того, що мова
скоріше конструює реальність, ніж її просто описує (переклад наш. – Г. С.)» [7, с. 907].
Отже, говорячи словами Хенка Лейзера, «…зосереджене на мові писання можна розглядати як опозиційну форму
літературної практики, що ставить під сумнів більшу частину припущень, які відстоює поезія більшості (переклад наш. –
Г. С.)» [11, с. 128]. Одним із перших докорінних змін зазнало ставлення поетів до читача та тієї ролі, яку йому відведено у
процесі дієвого розуміння та інтерпретаційного тлумачення поетичного тексту. Так, замість того, щоб «…вважати поезію
ареною дії єдиного актора, зайнятого ‘самовираженням’, поезія мови постає із ‘Я’, що вибухнуло, стерло жанрові межі…
і прагне до плідної взаємодії між читачем та письменником (переклад наш. – Г. С.)» [11, с. 129]. Як зазначає ще один дослідник поезії М=О=В=И Джордж Хартлі, «…таке писання є конструктивним за рахунок руйнування конвенціональних
стосунків між активним (владним) автором та пасивним (ошуканим) читачем (переклад наш. – Г. С.)» [9, с. 17]. Саме тому
часто вважають, що для поезії М=О=В=И характерною є спроба «…долучити читача до творчого процесу, залишивши
зв’язки між різними елементами тексту відкритими, і тим самим дозволивши йому самостійно збудувати зв’язки між цими
елементами (переклад наш. – Г. С.)» [9, с. 19]. В результаті такого залучення читач відчуває свою приналежність до соціального процесу співтворчості, але, в той же час, структурна заплутаність багатьох таких поезій постійно нагадує йому,
що «…будь-які зв’язки є від початку випадковими та суб’єктивними (переклад наш. – Г. С.)» [9, с. 19]. Як пише з приводу
цього Ален Девіс, «…кожний елемент вказує на розмаїття можливих значень…», адже «…рівняння слова і речі більше не
може прийматися на віру … і це різниця, що творить значення (переклад наш. – Г. С.)» [6, с. 8].
Щойно зазначені зміни у ставленні до читача та відведеної йому ролі у процесі сприйняття поетичного тексту та
активного творення його значення, до певної міри стали наслідком лінгво-філософських ідей, висловлених французьким
філософом постструктуралістом Роланом Бартом у славнозвісній статті «Смерть Автора» [4], що побачила світ у 1968
році, і в якій він досить недвозначно заявляє, що «…промовляє сама мова, а не автор; письмо має пройти крізь призму без-
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особовості, досягти межі, за якою панує лише мова, а не суб’єктивне ‘я’ (переклад наш. – Г. С.)» [4, с. 143]. Як результат,
«…писання стає тим нейтральним, сукупним, непрямим простором, в якому предмет вислизає у нас із рук, тим запереченням, в якому губиться уся індивідуальність, починаючи із індивідуальності самої особи, що пише (переклад наш. – Г.
С.)» [4, с.144]. Таке заперечення вагомості особистості автора призвело до того, що для більшості поетів-мовників поняття
‘автор’ було редуковано і замінено поняттям ‘авторська функція’, а сама сутність писання, як її озвучив Мішель Фуко у
статті «Що Таке Автор?» [8], почала усвідомлюватися як «…нескінченна гра, що неминуче виходить за межі власних правил і з часом відмовляється від них. Тому невід’ємною рисою такого письма є не зображення сильних емоцій, пов’язаних
із укладанням художнього твору чи привнесенням предмету у мову. Навпаки, те, чим воно займається, є творення певного
отвору, ‘відкриття’, в якому предмет самого письма навіки зникає (переклад та курсив наш. – Г. С.)» [8, с. 113]. Безпосереднім наслідком такого нового писання стала поява та науково-теоретичне обґрунтування терміну ‘відкритий’ текст,
дослідженню панівних рис якого приділено кілька глав у визначній праці видатного італійського вченого та письменника
сучасності Умберто Еко «Роль Читача: Дослідження із Семіотики Тексту» [2], що побачила світ у 1979 році. Детальнішому розкриттю розуміння сутності та природи ‘відкритої’ поезії, якою її вбачали представники американських поетівмовників, присвячені статті Лін Хеджиніан «Заперечення Закритості» [1] (Rejection of Closure) та «Продовжуючи Тему
Закритості» (Continuing Against Closure) [10], у яких поетка розглядає відкритий поетичний текст як такий, в якому «…
читач знаходить своє місце всередині – займаючи позицію сили, що творить значення… (переклад наш. – Г. С.)» [1, с. 79].
На думку Марджорі Перлофф, американського мовознавця, що займається дослідженням постмодерністської поезії та
літератури, «…у суто лінгвістичному контексті ідея ‘смерті’ автора та предмета як таких знайшла своє відображення у
високому рівні фрагментарності мови творів цих поетів (переклад наш. – Г. С.)» [14]. Так, для досягнення ефекту відсторонення та незрозумілості написаного, поети-мовники часто робили акцент на стилістичних прийомах метонімії та синекдохи, надаючи перевагу «…інвертованому синтаксису, паратаксису та відсутності силогістичних зв’язків між реченнями та
їх частинами (переклад наш. – Г. С.)» [9, с. 57]. Все це руйнувало межі традиційно очікуваних значень, привертало увагу до
матеріальності слів як самоцінних елементів, а не простих відбитків предметів оточуючої дійсності, і примушувало читача
«…складати значення із окремих уривків образів та асоціацій, прихованих у кожному реченні (переклад наш. – Г. С.)» [16,
с. 84]. Іншими словами, поети-мовники ставили під великий сумнів природність наративного письма, використовуючи
його принципи для «…організації непоєднуваних елементів в удавано зовнішнє ціле… (переклад наш. – Г. С.)» [9, с. 46].
Взагалі, поети-мовники приділяли багато уваги організації відкритого простору паперу, використовуючи його у ролі
своєрідного синтаксису, що обумовлював контекстну взаємодію речень та їх частин, із яких вони найбільшу перевагу
надавали саме еліптичним та фрагментарним реченням, вважаючи їх «…гідними представниками сучасного суспільства з
його заплутаністю та розмаїттям запропонованих можливостей, лінійне сприйняття яких є майже неможливим (переклад
наш. – Г. С.)» [5]. Синтаксичні перестановки, повтори, паралельні конструкції разом із різноманітними синтаксичними
зсувами руйнували традиційні кліше загальноприйнятих образів і примушували читача досліджувати самі умови творення
значення, замислюючись над тим, як одне слово може сполучатися з іншим, як одна фраза може розчинятися або перетворюватися на іншу. Панівні риси та особливості функціонування таких нових речень із інвертованим синтаксисом та антинаративною манерою написання охарактеризував та систематично представив Рон Сілліман в одній зі своїх програмних
статей «Нове Речення» (New Sentence) [16]. Згідно його дослідження сутнісну специфіку прагматичної реалізації таких
речень складають наступні принципи: 1) «…організація речень відбувається у межах окремого параграфу (не строфи); 2)
параграф виступає одиницею кількості, а не логіки чи дискусії; 3) розмір речення (а не рядка) виступає одиницею розміру;
4) структуру речення змінено на користь підвищеної полісемії та невизначеності; 5) силогічний рух обмежено; поставлено
під контроль; 6) першочерговий силогічний рух відбувається між попереднім та наступним реченнями; 7) другорядний
силогічний рух відбувається на рівні параграфу чи цілого тексту; 8) обмеження силогічного руху утримує читача на рівні
самої мови, на рівні речення чи навіть нижче (переклад наш. – Г. С.)» [16, с.91].
Усі наведені риси, що є характерними для нового речення, у той чи інший спосіб «…розколюють зовнішню систему
існування поетичного тексту, роблячи неможливим процес його традиційного сприйняття, тим самим перетворюючи загальний поетичний дискурс із такого, який передає значення, на такий, що його творить (переклад наш. – Г. С.)» [15].
Аналітичний екскурс у глибини текстуальної сутності ‘відкритого вірша’ як одного з ключових проявів лінгво-синтаксичного новаторства представників американської поезії М=О=В=И, наведений у цій статті, може слугувати орієнтиром
для подальших досліджень, адже високий рівень перекладознавчої та літературознавчої незайманості творів американських поетів-мовників створює широкий простір для нових експериментів.
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МІЖМОВНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ
Наведені і проаналізовані основні визначення поняття мовної інтерференції, розглянуті основні типи інтерференції і проблеми взаємодії мов. Залежно від способу засвоєння мов – безпосереднього і опосередкованого – мову
можуть, відповідно, утворювати автономні системи мовних асоціацій, кожна з яких безпосередньо зв’язана з реальністю, і опосередковані, загальні системи асоціацій з двома і більше засобами вербального вираження одних і
тих самих понять. Запропонована авторська трактовка механізму інтерференції як наслідок дії протидіючих сил
– асимілятивних і дисимілятивних – для всіх ситуацій мовної взаємодії. Обґрунтовано принципову неможливість запозичення іншомовних структурних елементів і моделей.
Ключові слова: інтерференція, взаємодія мовних систем, дисиміляційні і асиміляційні сили.
МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
Приведены и проанализированы определения понятия межъязыковой интерференции, рассмотрены основные
типы интерференции и проблемы взаимодействия языков. В зависимости от способа усвоения языков – непосредственного и опосредованного – язык могут, соответственно, создавать автономные системы языковых ассоциаций, каждая из которых непосредственно связана с действительностью, и общие системы ассоциаций с двумя
и более способами вербального выражения одних и тех же понятий. Предложена авторская трактовка механизма интерференции как следствие действия противодействующих сил – ассимилятивных и диссимилятивных – для
всех ситуаций языкового взаимодействия. Обоснована принципиальная невозможность заимствования иноязычных
структурных элементов и моделей.
Ключевые слова: интерференция, взаимодействие языков, ассимилятивные и диссимилятивные силы.
INTERLINGUAL INTERFERENCE
Globalization and integration and wide spread of bilingualism and multilingualism gave rise to problems of languages
interaction and interlingual interference which exists in speaker’s linguistic consciousness as a process and in superposition
of languages in actual speech as a result. Interference is defined by most of the scholars as a deviation from the norm of
target language L2 under the pressure of source language L1. Interference has different manifestations in the situations
of collective and individual bilingualism. Implicit interference shows up in omitting certain language constructions, word
combinations, idiomatic and stylistic means, etc., thus affecting frequency of certain language units and processes occurrence.
To resolve a long lasting discussion about the languages interaction and their merging into the «third» system in bilingual
consciousness, acquisition and coexistence of interacting languages were considered. According to the way of language
acquisition – direct or indirect – languages can correspondingly form disjoint autonomous systems of verbal associations,
each directly linked with reality, and indirect mutual systems of associations with two and more ways of expressing the same
notions. Author’s interpretation of interference mechanism as a result of counteracting forces – assimilative and dissimilative
– for all situations of language interaction has been proposed. In cases of collective bilingualism not only the direction but
point of forces application becomes a determinant in languages changes. Depending on the point of forces application and
forces correlation interference may be direct, reverse and bidirectional. In cases of individual bilingualism interference has
a sporadic character, does not result in systematic language changes and exits only in individual speakers’ idiolect systems.
The impossibility in principle to borrow structural elements, models and rules is substantiated.
Key words: interference, languages interaction, assimilative and dissimilative forces.

Висока ступінь інтегрованості сучасних країн у загальносвітову спільноту, процеси навальної глобалізації в усіх сферах людського життя зумовлюють широке контактування мов, масове розповсюдження білінгвізма і мультилінгвізма.
Спілкування різними мовами стає повсюдним явищем. Взаємодії мов на рівні мовних колективів і окремих індивідів породжують цілу низку лінгвістичних явищ, які потребують вирішення. І однією з таких проблем є інтерференція, що існує
одночасно у свідомості як процес і у мові як результат накладення двох мовних систем.
Психологічне розуміння інтерференції полягає в тому, що людина, засвоюючи будь-який новий вид діяльності, використовує свої знання, уміння і навички, придбані нею у попередній діяльності. Причому під інтерференцією розуміють
перенос тих навичок, які ускладнюють утворення нових навичок (С. Л. Рубінштейн). Оскільки мовленнєва діяльність є
також одним із видів діяльності людини, інтерференція проявляється в мовленнєвій діяльності в процесі засвоєння другої
мови. Дослідженням цих питань опікується психолінгвістика.
У суто лінгвістичному аспекті інтерференція досліджується не як перенесення, а як результат цього перенесення.
У.Вайнрайх називає інтерференцією «ті випадки відхилення від норм будь-якої з мов, що відбуваються у мові двомовних
осіб внаслідок того, що вони знають більше, ніж одну мову» [2, с. 22]. Л. І. Бараннікова також визначає інтерференцію як
зміни у системі мови в результаті мовних контактів, але вона розрізняє інтерференцію у випадках колективного і індивідуального користування двома мовними системами. У процесі вивчення іноземних мов і у перекладі інтерференція, котра виникає в мовленні, так і залишиться в межах мовлення, не стаючи надбанням мови [1, с .8]. В. Ю. Розенцвейг пропонує таке
визначення інтерференції: «Порушення білінгвом правил співвіднесення контактуючих мов, яке проявляється у відхиленні
від норми, називається інтерференцією» [8, с. 4]. В цьому визначенні вказується на зв’язок між інтерференцією і взаємодією
мов. Е. Хауген вважає, що інтерференцією слід вважати відхилення від того стану мови, «яке безпосередньо передувало
встановленню двомовності», тобто відхилення можуть бути не тільки від нормативних, але і ненормативних явищ [11, с.
61]. Ще більш широке визначення інтерференції знаходимо у Ю. О. Жлуктенко: «Інтерференцією слід вважати всі зміни в
структурі мови, а також значеннях, якостях і складі її одиниць, що виникають внаслідок взаємодії з мовою, яка перебуває
з нею в контактному міжмовному зв’язку» [4, с. 61]. На наш погляд, таке розуміння інтерференції є найбільш доцільним і
плідним, тому що враховує все різноманіття проявів і видів інтерференції, що виникають внаслідок взаємодії мов.
© Ю. О. Соболь, 2015
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Дослідники вказують на два можливих типа взаємодії мов: явну і приховану інтерференції [10, с. 12]. Прихована інтерференція не призводить до відхилення від норм однієї мови під впливом іншої, а проявляється в спрощуванні, може
стимулювати або гальмувати деякі процеси і явища, що вже існували раніше, впливати на їхню частотність (вживаність) і
т.ін. Розенцвейг такі типи мовної взаємодії називає відповідно «прямою» і «непрямою» інтерференцією [8, c. 25].
Цікавим з точки зору лінгвістики є також питання про можливість двосистемної приналежності мовних одиниць та
питання співіснування або злиття двох мовних систем у свідомості білінгва. На думку Е.Хаугена, можна зробити припущення, що білінгв має дещо менше, ніж дві, хоча і більше, ніж одну мовну систему [14, c. 772]. У Вайнрайх вказує на
складності інтерпретації інтерфереваного мовлення білінгвів, яке зумовлюється структурним співвідношенням взаємодіючих мов і займає невизначену територію: «Звуки, які дійсно вимовляє двомовний носій, знаходяться мовби на нічийній
смузі між двома системами фонем, тому описати їх з точки зору виконуваних функцій, тобто визначити їх фонологічні
функції, досить складно» [2, с. 39].
В.Ю.Розенцвейг говорить про наявність третьої, «проміжної» системи: «… здебільшого проміжна система повинна
представляти собою компроміс між зіставлюваними системами, орієнтований на їхню конвергенцію» [8, c. 17], і далі
«… проміжна система стала нібито самостійною мовою, що відрізняється від природної мови наявністю двох систем, що
означають». Про можливість виникнення «третьої» системи говорять і інші дослідники [5, c. 17; 13, c. 53–72]. Н.Н. Рогозіна навіть говорить про утворення «інтермови», нової лінгвістичної системи, що виникає внаслідок мовленнєвої діяльності
білінгвів, при чому не в умовах природного мовного контакту, а в учбових ситуаціях субординаційного «аудиторного»
білінгвізму [7, с. 4–6].
З критикою «третьої» системи виступив А. Е. Карлінський. Серед критичних зауважень і аргументів на користь своєї
точки зору він наводить нерегулярність правильних і неправильних мовленнєвих утворень в мові білінгва, нестійкий характер «третьої» системи, «вона має тенденцію змінюватися впродовж життя індивіда і залежить від ступеня володіння
другою мовою» [6, c. 14]. Він також стверджує, що «елементи двох компетенцій білінгвів зберігаються в пам’яті окремо, а
не разом» [6, c. 16]. І. Н. Горелов, видатний психолінгвіст і лінгвіст-теоретик, зазначає, що на даному етапі немає достатньо
вірогідних даних психологічного характеру для вирішення питання про спосіб співіснування мовних систем у свідомості
білінгва (відокремленому чи сумісному) [3, c. 13–21]. Нещодавні дослідження випадків афазії, лінгвістичних розладів, у
пацієнта, спричинені травмою головного мозку, переконливо свідчать, що інформація про арабську мову і іврит, якими
вільно і практично однаково володів потерпілий до аварії, міститься у різних центрах кори мозку. Після отримання травми
білінгв продемонстрував вибіркове відновлення однієї мови, в той час як іншу мову він значною мірою втратив. Вчені ще
далекі від остаточних висновків, але отримані результати дозволяють зробити висновки про різні зони локалізації лексичних центрів двох мов і наявність спільного семантичного центру [15].
Цікаві думки щодо відмінності у мовній взаємодії залежно від способу вивчення мови висловлював ще Л. В. Щерба.
Він указував на можливість неперетинання двох мов у свідомості індивіда, коли «обидві мови утворюють окремі автономні системи асоціацій, які не мають між собою контакту» [6, с. 47]. При засвоєнні мов у дитинстві мови утворюють автономні системи мовних асоціацій, кожна з яких безпосередньо пов’язана з реальністю, яка відображається і передається
цими мовами. Такий випадок спостерігається у людей, котрі вивчали іноземну мову від іноземних гувернанток, з якими
можна було спілкуватися виключно мовою вивчення. Цим людям ніколи не доводилося перекладати з однієї мови на іншу
і навпаки. Інші результати виникають за такого способу засвоєння мови, коли мови вивчаються паралельно у співставленні
і встановленні відповідних міжмовних еквівалентів. Інтерференція, тобто перебудова елементів однієї мовної структури
під впливом іншої, виникає внаслідок регулярного використання однією й тією ж особою або групою осіб різних мов. При
цьому більшу і глибшу інтерференцію можна спостерігати у тій мові, яка є нерідною, або менш засвоєною. Білінгвізм, при
якому білінгви мають два способи вираження, котрі не перетинаються а ні в свідомості, а ні в мовленні, та використовуються по черзі, називається координаційним. Коли ж нова мова засвоюються опосередковано, через призму рідної мови
або інших мов, що були засвоєні раніше, і в свідомості двомовного або багатомовного індивіда утворюється спільна система асоціацій з двома і більше засобами вираження тих самих понять, ми маємо справу з субординаційним білінгвізмом.
Звичайно, що явища інтерференції характерні саме для субординаційного білінгвізму, коли рівень володіння контактуючими мовами є різним, і одна з мов зазнає «тиску» з боку іншої. На підставі вивчення й аналізу процесів, котрі відбуваються при колективному і індивідуальному білінгвізмі, ми дійшли висновку, що в умовах взаємодії мов у свідомості
мовців завжди діють дві протидіючі сили – асимілятивна (уподібнювальна) і дисимілятивна (розрізнювальна). Співвідношення цих сил визначає рівень інтерференції в мовленні, і глибину системних мовних змін. Вплив однієї з контактуючих
мов (назвемо її умовно мовою М1) на мовлення її носіїв, що розмовляють іншою мовою (назвемо її умовно мовою М2), виявляється в тому, що сприйняття і репродукування мовлення на М2 здійснюється відповідно до особливостей М1. Це призводить до явищ асимілювання (уподібнення) структурних елементів М2 з ототожнюваними елементами М1 і порушення
норм М2. У процесі подальшого засвоєння М2 вплив М1 на іншомовне мовлення носіїв М1 поступово зменшується, аналіз
структурних елементів М2 здійснюється більш коректно, зменшуються відхилення від норм М2. В свідомості білінгва у
міру зростання рівня мовної компетенції на М2 все більшої потужності набуває дисиміляція (розрізнювання) структурних
елементів М2 і М1. У випадках колективного білінгвізму не тільки напрямок мовної дії, але і точка її прикладення – діяння М1 на мовлення носіїв М1 на М2 або ж діяння М1 на мовлення М1 з боку М2 – виявляються тими вирішальними
чинниками, які визначають результат мовної взаємодії: виникнення або явищ асиміляції (уподібнення) за моделлю мови,
що «тисне», або явищ дисиміляції (розрізнювання) у відношенні до моделі мови, що знаходиться «під тиском». Залежно
від «напряму дії» і «прикладення» сили, інтерференція може бути прямою, зворотною або двосторонньою.
Асиміляція з’являється внаслідок «тиску» з боку первинної (рідної) мови М1 на іншомовне мовлення її носіїв і відбивається у відхиленні від норм М2 та не призводить до змін в М1. Дисиміляція з’являється внаслідок «тиску» з боку М2
і призводить до «вторгнення» системи М2 крізь ідіолектні системи білінгвів у систему М1 всієї мовної спільноти, тобто
призводять до інтеграції системою М1 елементів, моделей і відношень М2. Отже, явища дисимілятивного характеру стають стимулом і передумовою потенційних змін у М1. Співвідношення асимілятивних і дисимілятивних сил, що діють з
боку обох мов на іншомовне мовлення білінгвів, залежать від етапу і типу двомовності та визначають глибину і швидкість
змін у мовах, що контактують. Причому величина мовленнєвої інтерференції знаходиться у зворотній залежності від рівня
володіння М2. Джерелом мовленнєвої інтерференції виступають асимілятивні сили. Мовні зміни, що виникають під впливом взаємодії мов при колективному білінгвізмі, через ідіолекти білінгвів поступово засвоюються всією мовною спільнотою і набувають статус норми. В таких випадках можна говорити про зміни в мові. Джерелом таких мовних змін є дія
дисимілятивних сил. Критерієм інтегрованості структурного елементу, утвореного за моделлю іншої мови, слід вважати
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його загальне вживання в мовній спільноті. Інтеграція структурного елемента має характер стрибкоподібного переходу від
максимальної дисиміляції до максимальної асиміляції.
В умовах «аудиторного» білінгвізму мовні зміни, звичайно, неможливі, тому що всі явища у такій мовній ситуації
інтерференція існують лише на рівні мовлення, мають спорадичний характер і не призводять до змін у системі. Зміни
відбуваються лише на рівні ідіолектних систем окремих білінгвів. Швидкість і глибина таких змін залежить від вольової
настанови мовців, прагнення вдосконалювати мовний рівень, ефективності викладання, вмотивованості і т.д.
Якщо прийняти до уваги, що інтерференція спостерігаються на мовленнєвому рівні і носить нерегулярний і спорадичний характер, то запозичення з інших мов, які пройшли всі етапи асиміляції в М2 і стали її надбанням, більше не можуть
розглядатися як інтерференція. Запозичення в прямому смислі слова можливе лише в лексичній сфері. Структурні елементи і моделі другої мови не запозичуються, а утворюються за зразком другої мови. На нашу думку найбільш реалістичною
є точка зору, згідно з котрою суто запозичуватися може лише «те, що пов’язане з конкретною предметністю, якісністю. І,
навпаки, не можна запозичувати те, що не має будь-якої предметності, якісності. Можна запозичити такі слова, як трактор,
екскаватор, навіть прикметники добрий, гарний, червоний і т.д. Але жодна мова не може запозичити закінчення російського родового, давального, знахідного орудного відмінків, тому що ці закінчення не мають а ні ґрану субстанції, ознаки, якості» [9, c. 207]. Тому поява третьої «проміжної» мови зі своєю системою розрізняльних ознак, структурних особливостей,
специфічними правилами дистрибуції і сполучуваності, тощо, викликає досить великі сумніви, якщо тільки не розуміти
під такою мовою підсвідоме вироблення правил зіставлення, ідентифікації, пошуків взаємної кореляції мовних систем і
ототожнювання їхніх мовних елементів і одиниць. Крім того, слід зауважити, що самі білінгви за результатами опитування, що проводились дослідниками, завжди усвідомлюють, якою мовою вони спілкуються, вони свідомо «переключаються»
з однієї мови на іншу.
Лінгвістичні ситуації мовної взаємодії чисельні. Різновидів інтерференції стільки ж, скільки можна виокремити структурних розбіжностей у контактуючих мовних системах, тобто на всіх рівнях – мовному, мовленнєвому, стилістичному,
екстралінгвістичному, тощо. Досконале вивчення механізму інтерференції і ретельний аналіз всіх можливих її проявів
дозволять вирішити величезну кількість лінгвістичних питань, удосконалити викладання іноземних мов і перекладу.
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ КОГЕЗІЇ
У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ
(на матеріалі французької літератури потоку свідомості)
Наукова розвідка присвячена особливостям синтаксичної когезії з точки зору їх психолінгвістичних ознак у структурі художнього внутрішнього мовлення. Встановлено, що основними формами внутрішнього мовлення вважаються: малі вкраплення (просте реплікування), внутрішній монолог, внутрішній діалог (аутодіалог), потік свідомості.
На матеріалі французької літератури потоку свідомості з’ясовано, що ключовим типом синтаксичної когезії
у потоці свідомості є ланцюгова міжфразова зв’язність. Найбільш уживаними засобами сполучуваності речень у
надфразовій єдності визначено займенниковий спосіб, використання стилістичних синонімів, лексичних повторів,
синтаксичного паралелізму.
Дослідження показало, що структура потоку свідомості представляє складну систему синтаксичної когезії,
яка ґрунтується не лише на формальних засобах зв’язності, але й на асоціативних. Асоціативна когезія об’єднує,
зближує поняття, які не вкладаються у звичні часові, просторові, причинно-наслідкові, логічні, філософські й тому
подібне категорії.
Доведено, що синтаксична когезія виступає ефективним синтактико-стилістичним засобом вираження художнього внутрішнього мовлення літературних персонажів.
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Ключові слова: художнє внутрішнє мовлення, література потоку свідомості, синтаксична когезія, ланцюговий,
паралельний, комбінований типи когезії, засоби синтаксичної зв’язності, асоціативна когезія, психолінгвістичний
аспект дослідження.
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ КОГЕЗИИ В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ (на материале французской литературы потока сознания)
Научная разведка посвящена особенностям синтаксической когезии с точки зрения их психолингвистических
характеристик в структуре художественной внутренней речи. Установлено, что основными формами внутренней
речи считаются: простые вкрапления, внутренний монолог, внутренний диалог (автодиалог), поток сознания.
На материале французской литературы потока сознания определено, что ключевым типом синтаксической
когезии в потоке сознания является цепная межфразовая связность. Наиболее часто применяемыми оказались такие средства соединения предложений, как: местоименные замещения, использование стилистических синонимов,
лексических повторов, синтаксического параллелизма.
Исследование показало, что структура потока сознания представляет сложную систему синтаксической когезии, в основе которой лежат не только формальные средства связи, но и ассоциативные. Ассоциативная когезия
объединяет, сближает понятия, которые не вкладываются в обычные временные, пространственные, причинноследственные, логические, философские и тому подобное категории.
Доказано, что синтаксическая когезия выступает эффективным синтактико-стилистическим средством выражения художественной внутренней речи литературных персонажей.
Ключевые слова: художественная внутренняя речь, литература потока сознания, синтаксическая когезия, цепной, параллельный, комбинированный типы когезии, средства синтаксической связности, ассоциативная когезия,
психолингвистический аспект исследования.
PSYCHOLINGUISTIC PARTICULARITIES OF SYNTACTIC COHESION IN THE STRUCTURE OF INNER
ARTISTIC DISCOURSE (on the material of modern stream of consciousness French
literature)
This research work deals with the particularities of syntactic cohesion from the point of view of its psycholinguistic features in the structure of inner artistic discourse. In the course of this investigation it was found that in the literary work the
inner discourse is the manifestation of the «direct psychologism», perception and knowledge of the inward life from within.
Such criteria as size, the way of integration in the text, the meaning and particularities of the use of lexical and grammatical
means in it underlie in the base of different typologies of text varieties of inner discourse. It is defined that the main forms of
the inner discourse are: little insertions (simple replication), the inner monologue, the inner dialogue (auto dialogue), and
stream of consciousness.
On the material of the stream of consciousness French literature types and the main means of syntactic cohesion are
established. In the course of the analysis it was shown that the chain interphrase connection is the crucial type of the syntactic cohesion. The most used means of the phrase compatibility in the supra-phrasal unity are the use of pronouns, the use of
stylistic synonyms, lexical repetitions and syntactic parallelism.
The research work has shown that the stream of consciousness’ structure is the complicated system of the syntactic cohesion which is based not only on the formal means of compatibility, but also on the associative ones. Associative relations, as
a rule, are hardly noticeable and perceptible, but very important for the text decoding in general. Associative cohesion unites,
approaches the notions that cannot be kept neither within the usual time, space and cause-effect categories nor within logical
and philosophical ones.
It is proved that the inner discourse play a broad spectrum of text forming roles, and the syntactic cohesion appears as an
effective syntactic and stylistic means of expression of the internal discourse of the fictitious heroes.
Key words: artistic inner discourse, stream of consciousness literature, syntactic cohesion, chain, parallel and combined
type of cohesion, means of syntactic compatibility, associative cohesion, psycholinguistic aspect of research.

Сучасний стан синтаксичних розвідок характеризується широким розгалуженням напрямів синтаксису. В середині
ХХ століття учені почали переходити до вивчення синтаксичних одиниць, більших за висловлення, що й зумовило нові
вектори дослідження традиційного синтаксису. У лінгвістичній літературі дане явище отримало кілька синонімічних найменувань: складне синтаксичне ціле (термін російського дослідника М. Поспєлова), надфразова єдність (термін уведений
українським лінгвістом Л. Булаховським), прозаїчна строфа (Г. Солганік), мікротекст (Т. ван Дейк), текстема (В. Кох),
гіперсинтаксема і тому подібне.
Власне засобам та типам синтаксичного зв’язку у надфразовій єдності з точки зору їх психолінгвістичних особливостей
і присвячене наше дослідження. Відразу ж зазначимо, що для позначення синтаксичної форми зв’язності між окремими
частинами тексту, що визначають перехід від одного контекстно-варіативного членування тексту до іншого ми послуговуватимемось терміном «когезія». Термін походить від латинського слова cohaesus, що означає бути зв’язаним, сполученим,
зчепленим, примикати; уведений в обіг лінгвістики тексту мовознавцями Р. Бонграндом, В. Дресслером, М. Холлідеєм.
Об’єктом нашого розгляду стала структура внутрішнього мовлення, що представляє художній прийом, необхідний для
розкриття характерів персонажів, їхніх думок, роздумів, переживань, рушійних сил їхньої поведінки; зображення інтелектуального й емоційного вимірів особистості. Матеріалом аналізу слугуватимуть уривки з твору «Магнітні поля» А. Бретона, відомого майстра психоаналізу та яскравого виразника сюрреалістичних ідей у Франції початку минулого століття.
Це обумовлено тим, що саме в психологічній, сюрреалістичній оповіді внутрішнє мовлення знаходить свій найяскравіший
вияв, а синтаксичні конструкції, їхня сполучуваність (когезія) – змістову специфіку та своєрідну форму вираження.
Отже, оскільки метою нашої розвідки є аналіз синтаксичної когезії у структурі художнього внутрішнього мовлення у
площині психолінгвістичних досліджень, то ми ставимо собі завдання: 1) з’ясувати види внутрішнього мовлення та оглядово розглянути їхні cтруктурно-синтаксичні особливості у залежності від типологічних ознак; 2) встановити визначальні
типи та засоби синтаксичної когезії у структурі внутрішнього мовлення; 3) довести, що когезія – ефективний синтактикостилістичний засіб творення внутрішнього мовлення, яке, у свою чергу, виступає органічною частиною загального плину
психологічної, сюрреалістичної оповіді.
Аналіз матеріалу засвідчує, що у художньому творі внутрішнє мовлення – це прояв «прямого психологізму», художнього пізнання внутрішнього світу «зсередини». В основі типологій текстових різновидів внутрішнього мовлення лежать
такі критерії як обсяг, спосіб інтеграції у тексті, зміст й особливості використання у ньому лексико-граматичних засобів.
Послуговуючись класифікацією внутрішнього мовлення В. А. Кухаренка, виокремимо як основні наступні форми: малі
вкраплення (просте реплікування), внутрішній монолог, внутрішній діалог (аутодіалог), потік свідомості [2, с. 169–180].
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Малі вкраплення внутрішнього мовлення (реплікування) – це окремі, відносно короткі, невзаємопов’язані вислови,
що переважно виникають у немовленнєвих ситуаціях, або містять внутрішні коментарі, відображають почуття персонажа
щодо подій або зовнішнього мовлення, яке він сприймає. За структурою малі вкраплення мають фрагментарний, уривчастий характер. Головною прагматичною функцією цього виду внутрішнього мовлення є вираження широкого спектра
емоційних оцінок індивіда.
Внутрішній монолог – складна форма односторонньої мовленнєвої взаємодії індивіда з самим собою. Як правило,
це значний уривок тексту, що становить ланцюг спогадів, роздумів героя та «розвивається за асоціативними законами,
залучаючи в монолог все нові тематичні вузли» [2, c. 175]. Внутрішньому монологу притаманні слова й конструкції розмовного мовлення. Здебільшого внутрішній монолог має чітку синтаксичну структуру. Спостерігається перевага цілісного
змісту тексту над окремими значеннями лексичних одиниць, асинтаксичне поєднання слів, нелінійність письма, яка зумовлена нелінійністю мислення.
Внутрішній діалог (аутодіалог) – це розмова із самим собою, послідовність взаємопов’язаних висловів, які реалізують відтворення у мовленні індивіда його різних смислових позицій. Це «боротьба емоційного з раціональним, яка
виражена двома внутрішніми голосами» [2, c. 177] і покликана забезпечувати динамічність розгортання внутрішнього
мовлення персонажа. Аутодіалог використовується за наявності поліфонії внутрішніх точок зору героя.
Потік свідомості – повне або майже повне невтручання автора в потік внутрішнього мовлення героя. Термін був запозичений із психології і вперше зустрічається у роботі У. Джеймса «Принципи психології» (1890 р.). Потік свідомості – це
потік внутрішніх переживань, чуттєвих образів і мисленєвих реакцій людини на оточуючу дійсність, яку вона сприймає.
Техніка потоку свідомості складна і для письменника і для читача. Першому необхідно створити ефект примхливого
зчеплення свідомого та підсвідомого, раціонального та ірраціонального, реальності та вимислу, що асоціативно розвиваються. Другому необхідно відшукати в цьому складному мереживі якісь логічні опори, зв’язати їх із зовнішніми подіями,
визначити відношення між ними. Читання твору перетворюється у розв’язання задачі з багатьма невідомими, де наперед
знаєш, що вичерпна відповідь неможлива [2, c. 171]. За структурою, цьому виду внутрішнього мовлення притаманні синтаксична незв’язність та послаблення просторово-часових зв’язків. Відзначаємо також використання синтаксично надмірних, наддовгих конструкцій; поєднання в одному комплексі різноманітних синтаксичних і семантичних зв’язків; недискретність даного виду внутрішнього мовлення.
Таким чином, спостерігаємо певну залежність структури, синтаксичної будови вираження від форми внутрішнього
мовлення. Позаяк ми обмежені рамками статті, то на матеріалі лише одного, найбільш складного й водночас найбільш
цікавого виду внутрішнього мовлення, такого як потік свідомості, визначимо типи та основні засоби синтаксичної когезії.
Становлення і поширення техніки потоку свідомості у французькій літературі зумовлені соціальними та культурноісторичними подіями, що відбувалися у Європі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Соціальна криза, світова війна, різкий
стрибок в науково-технічному розвитку європейської цивілізації призвели до руйнації багатовікової, усталеної картини
світу й зародженню нового типу свідомості. Опинившись у стані соціального і ментального розпаду, людина ХХ століття
занурюється усередину себе, апелює до свого підсвідомого з метою віднайти універсальні відповіді на глобальні питання
сенсу життя.
Кардинальні зміни в картині світу почату ХХ століття вимагали перегляду класичних, традиційних поглядів стосовно
буття, людської сутності, її внутрішнього світу, психічної організації та місця в суспільстві. Дослідження проблем свідомості У. Джеймса, А. Бергсона, відкриття підсвідомого у структурі психіки З. Фройдом, архетипів К. Г. Юнгом змінюють
узвичаєний образ дійсності й психологічну уяву про людину. В літературі техніка потоку свідомості стала тим самим художнім прийомом, який повністю відповідав основним світоглядним орієнтирам письменника початку минулого століття.
Характерними рисами художньої техніки потоку свідомості виступають асоціативність, відсутність логіки у побудові
речень, своєрідна ритміка наративу, яка обумовлена зміною емоцій. Типовими є також повтори окремого слова, спрощення
мовленнєвих структур, циклічність подій внутрішнього життя героїв, концентрація на конфліктних опозиціях у психіці, ірраціональність, образність, чуттєвість, глибинні психологічні переживання, специфічне зображення простору й часу тощо.
Відповідно до теоретичної концепції відомого психолінгвіста Л. С. Виготського, у внутрішньому мовленні (не залежно від форми) існує «свій особливий синтаксис» [1, с. 333], який допомагає автору відтворити складний і суперечливий
внутрішній світ своїх героїв.
Проаналізуємо визначальні типи синтаксичних структур, які забезпечують міжфразову зв’язність (у нашій інтерпретації когезію) та уможливлюють адекватне розуміння, сприйняття тексту, що представляє потік свідомості.
В аспекті психолінгвістичного аналізу важливо зазначити, що ми мислимо не окремими реченнями-висловленнями, а
їх поєднаннями, смисловими єдностями. Як відомо, будь-яке висловлення має темо-рематичну будову й характеризується
структурною завершеністю. Тема і рема (за В. Матезіусом) – це живі динамічні центри думки; тема включає в себе, зазвичай, відомі знання про предмет, рема – нові, невідомі. Рема – джерело руху думки у висловленні, його рушійна сила.
Спостережено, що розвиток висловлення, інакше кажучи його зв’язок з іншими судженнями, можливий за допомогою
розгортання, повторення, переходу у наступне висловлення теми або реми (чи то їх елементів) попереднього висловлення.
Формально – це виглядає наступним чином: тема – рема, рема – тема. Відзначаємо утворення на рівні синтаксису неперервної, послідовної когезії, яка забезпечує цілісність висловлення. У лінгвістичній літературі такий тип синтаксичної
когезії отримав ряд синонімічних назв: «ланцюгова зв’язність», «послідовна зв’язність», «конкатенація».
Однак, імовірний й інший тип синтаксичної когезії, коли розвиток думки відбувається за допомогою повтору теми або
реми у кожному наступному висловленні. Такий тип синтаксичної когезії можна визначити як паралельний.
Окрім вищеозначених типів синтаксичної когезій (ланцюгової та паралельної) логічно виокремлюється ще один тип
міжфразової зв’язності – когезія із комбінованою, змішаною сполучуваністю речень. Такий тип зв’язності речень у надфразовій єдності поєднує у собі одночасне функціонування синтаксичних структур, що можуть бути зчеплені між собою
і паралельно, і послідовно.
Розглянемо на конкретному матеріалі основні засоби вираження ланцюгової, паралельної, комбінованої когезій та зробимо спробу встановити визначальний тип синтаксичної когезії у структурі потоку свідомості. Одним із найбільш виразних представників французької літератури потоку свідомості початку ХХ століття можна вважати А. Бретона, винахідника
«автоматичного письма».
А. Бретон у своєму знаменитому творі «Магнітні поля» написаному разом із своїм однодумцем Ф. Супо (1919 р.),
узагальнює ідею взаємного тяжіння і відштовхування між двома полюсами, які представляються як два письменники,
що «автоматично» пишуть текст книги, або як свідоме і несвідоме, як автор і текст, як автор і читач, текст і читач і т. п.
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Стихійна робота підсвідомого не могла не відобразитись на синтаксисі внутрішнього мовлення, прослідкуємо його структурно-семантичні особливості:
1. La fenêtre creusée dans notre chair s’ouvre sur notre cœur. 2. On y voit un immense lac où viennent se poser à midi des
libellules mordorées et odorantes comme des pivoines. 3. Quel est ce grand arbre où les animaux vont se regarder ? 4. Il y a des
siècles que nous lui versons à boire. 5. Son goûter est plus sec que la paille et la cendre y a des dépôts immenses. 6. On rit aussi,
mais il ne faut pas regarder longtemps sans longue vue. 7. Tout le monde peut y passer dans ce couloir sanglant où sont accrochés
nos péchés, tableaux délicieux, où le gris domine cependant. 8. Il n’y a plus qu’à ouvrir nos mains et notre poitrine pour être nus
comme cette journée ensoleillée.
9. Tu sais que ce soir il y a un crime vert à commettre. 10. Comme tu ne sais rien, mon pauvre ami. 11. Ouvre cette porte toute
grande, et dis-toi qu’il fait complètement nuit, que le jour est mort pour la dernière fois (A. Breton. Champs magnétiques. Glace
sans tain, p. 3).
Спостерігаємо, насамперед, розчленованість, незв’язність синтаксису на рівні семантики: композиційним принципом
стає монтаж, алогізм, поєднуються різні, незв’язні у змістовому плані синтаксичні ряди, зливаються межі реального і нереального, описуються дивні відчуття поета, який перетворює все у деталі божевільного світу.
Структурно – перше й друге речення з’єднуються ланцюговим типом зв’язку, що підтримується лексичними словами-скрепами (notre chair – notre cœur – un immense lac), вказівним займенником (у), повторами присвійного займенника
(notre). Аналогічний тип зв’язку відзначаємо між 3, 4 і 5 реченнями. Ланцюгова когезія забезпечується спільним об’єктом
опису – словом-корелятом (ce grand arbre), яке повторюється за допомогою займенникових стилістичних синонімів (lui,
son). 6, 7 та 8 речення функціонують як паралельні синтаксичні структури у потоці свідомості. 9, 10, 11 речення знову
поєднуються ланцюговим типом когезії: використання синтактико-стилістичної анафори (tu sais – сomme tu ne sais), стилістичних синонімів (mon pauvre ami – tu), займенникових-скрепів (tu, mon, ce, cette) тощо. Розглянемо ще один уривок:
1. Ce soir, nous sommes deux devant ce fleuve qui déborde de notre désespoir.
2. Nous ne pouvons même plus penser.
3. Les paroles s’échappent de nos bouches tordues, et, lorsque nous rions, les passants se retournent, effrayés, et rentrent chez
eux précipitamment.
4. On ne sait pas nous mépriser.
5. Nous pensons aux lueurs des bars, aux bals grotesques dans ces maisons en ruines où nous laissions le jour.
6. Mais rien n’est plus désolant que cette lumière qui coule doucement sur les toits à cinq heures du matin.
7. Les rues s’écartent silencieusement et les boulevards s’animent : un promeneur attardé sourit près de nous.
8. Il n’a pas vu nos yeux pleins de vertiges et il passe doucement.
9. Ce sont les bruits des voitures de laitiers qui font s’envoler notre torpeur et les oiseaux montent au ciel chercher une divine
nourriture.
10. Aujourd’hui encore (mais quand donc finira cette vie limitée) nous irons retrouver les amis, et nous boirons les mêmes vins.
11. On nous verra encore aux terrasses des cafés (A. Breton. Champs magnétiques. Glace sans tain, p. 2).
Відзначаємо частотне використання особового займенника nous та його видозміни – присвійного займенника notre (notre
désespoir, nos bouches, nos yeux, notre torpeur), які виступають у ролі граматико-семантичних слів-скрепів, що зв’язують висловлення. За допомогою стилістичних синонімів (сe soir – аujourd’hui, lueurs des bars – le jour – cette lumière, les rues – les
boulevards, les passants – un promeneur) та лексичних повторів (аujourd’hui encore, оn nous verra encore) проходить синтактико-стилістична зв’язність речень у межах надфразової єдності. Між собою речення з’єднанні різними типами когезії:
ланцюговим типом поєднанні 1, 2, 3, 4 речення, 5 і 6, 10 й 11; паралельним типом когезії зв’язані 4 і 5, 9 і 10 речення. Отже,
маркуємо комбіновану синтаксичну зв’язність речень у потоці свідомості з домінуючим ланцюговим типом.
Дане дослідження показало, що структура потоку свідомості представляє складну систему синтаксичної когезії, яка
ґрунтується не лише на формальних засобах зв’язності, а, надто, на асоціативних. Асоціативні зв’язки, як правило, ледь
помітні, мало відчутні, однак дуже важливі для декодування тексту в цілому. Адже відомо, що асоціації у художньому
тексті – це результат творчого процесу, в якому не завжди, і не все виражається та зв’язується логічними, експліцитними
засобами.
Варто зауважити, що в літературі потоку свідомості асоціативні форми когезії отримали достатньо широку розповсюдженість. Ще раз підкреслимо їхню складність та важливість для повного розуміння та сприйняття тексту. Асоціативна когезія об’єднує, зближує поняття, які не вкладаються у звичні часові, просторові, причинно-наслідкові, логічні, філософські
й тому подібне категорії. Вона вимагає значних творчих зусиль та переосмислення зв’язків між явищами.
Таким чином, проаналізувавши ряд прикладів внутрішнього мовлення, представленого формою потоку свідомості,
відзначаємо, що ключовими типами синтаксичної когезії є ланцюгова міжфразова зв’язність, а найбільш поширеними
засобами сполучуваності речень у надфразовій єдності є займенниковий спосіб, використання стилістичних синонімів,
лексичних повторів, синтаксичного паралелізму. Окремо вкажемо на важливу роль асоціативної когезії, яка імпліцитними
засобами організовує текстовий простір літератури потоку свідомості.
Усе вищевикладене, дає підстави стверджувати, що внутрішнє мовлення в цілому виконує такі важливі текстотвірні
функції як: психологічна, сюжетно-композиційна, мовленнєво-характеризуюча, а синтаксична когезія виступає ефективним синтактико-стилістичним засобом вираження художнього внутрішнього мовлення літературних персонажів.
Наступним кроком дослідження може стати більш глибокий розбір синтаксичної когезії у структурі інших форм внутрішнього мовлення; порівняльний аналіз когезійної сполучуваності речень з іншими видами зв’язності тексту тощо.
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ПОШУК НОВИХ ПІДХОДІВ У РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
Розглядаються проблеми використання у навчальному процесі сучасних освітніх теорій з питань міжкультурної
комунікації. Ведеться пошук нових методичних підходів у практиці розвитку інтелектуальних можливостей студентів, аналізуються базові характеристики культур, їх використання у мовленні.
Ключові слова: міжкультурна компетенція, кро-культура, інноваційний метод, креатив, світосприйняття, моделювання.
Поиск новых подходов развития межкультурной компетенции иностранных студентов
Рассматриваются методические подходы в развитии межкультурной компетенции студентов-иностранцев,
инновации в обучении; ведется поиск новых методических подходов в развитии интеллектуальных возможностей
студентов.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, кросс-культура, инновационный метод, креатив, мировоззрение, моделирование.
Search of new development methods of foreign students’ cross-cultural competence
The article is focused on method of the development of the competence of foreign student on the materials of the given
region.
Key words: study competence, cross-cultural, creativeness, innovation method, worldview, modeling.

Формирование человека высокоинтеллектуального /Homo Sapiens/ и человека высоконравственного /Homo Moralis/
зависит от социокультурного окружения, где иностранные студенты на этот период живут и учатся. При этом культура
страны рассматривается как неотъемлемый компонент содержания обучения, обеспечивающего коммуникативные запросы иностранцев в разных сферах общения и формирующего межкультурную коммуникацию.
Смена экономического и социально-культурного укладов в странах, вхождение в мировое образовательное пространство потребовали пересмотра методик и подходов к подготовке специалистов. В новой образовательной стратегии произошла переориентация, когда на первое место выходит не только система знаний, умений и навыков, но и заявленных
государством ключевых компетенций в интеллектуальной и коммуникационной сферах. Иными словами, уровень подготовки будущих специалистов вузов определяется их способностью к профессиональной и социально-культурной адаптации в условиях быстроменяющегося мира. Научные знания и практические навыки кросс-культурных коммуникаций в
установлении диалога между различными культурами являются неотъемлемой составлящей профессиональной культуры
специалиста.
В данной статье исследуется социолингвическая часть коммуникативной компетенции, которая представляет собой
совокупность знаний культурного фона языковых средств и явлений определенной культуры и способность понимать их.
Другими словами, обучение иностранным языкам предусматривает овладение информацией о культуре конкретного социума, поскольку взаимосвязь языка и культуры очевидна.
На Западе первые публикации по межкультурному взаимодействию появились в 1950-60-х годах. Но только в 90-х
годах это направление исследований стало играть заметную роль не только в научной, но и в практической сфере, в основном благодаря вкладу Костомарова В., Тер-Минасовой С.Г., Мясоедова С.П., Симоновой Л.М., Сазоновой Н., Хофстеда Г.,
Гарднера Г. и других.
Одними из основополагающих теорий в этой области являются модель Г. Хофстеда (в книгах Ноfstede G. «The Software
of Mind») и теория множественности проявлений интеллекта Г. Гарднера («Множинні інтелекти Гарднера. Теорія у практиці») [3, с. 16].
Г. Хофстед определяет личность как уникальную программу психологических характеристик, которые человек не разделяет с другими [5, с. 19]. Культура же, по его мнению, представляет то, что объединяет индивидуалов в группу. Употребление понятия «культура», часто включает этнические и национальные группы, людей, объединенных в группы по
интересам, образу жизни или профессиональной принадлежности.
Поиск новых методических подходов в практике развития интеллектуальных возможностей студентов-иностранцев,
новых приемов работы с речевыми и культурологическими единицами предполагает выполнение следующих задач: а)
сопоставление особенностей различных национальных культур на основе их базовых характеристик и применение результатов исследований в практике обучения; б) внедрение в обучение современных теорий, дающих рекомендации по
сопоставлению и изучению межкультурных отличий иностранцев.
В момент контакта представителей различных культур при условии незнания базовых принципов межкультурной коммуникации неизбежно возникают недопонимания и сложности в общении и конфликты, поэтому необходимость развития
кросс-культурной (межкультурной) компетенции в современных условиях расширенных международных контактов является непременным условием успешной работы специалистов практически в любой области знаний.
Г. Хофстед описывает четыре основных элемента проявлення культуры: символы, ритуалы, герои и ценности.
Под символами подразумеваются слова, жесты, герои и ценности, а также предметы, которые несут особое значение и
узнаваемы представителями данной культуры (вид одежды или макияжа, марки автомобилей, использование жаргона и т.д.).
Ритуалы представляют собой коллективные действия как основы социального бытия. Это и религиозные церемонии,
и особая манера привествий, жестов, знаков уважения к старшим.
Безусловно, роль символов и ритуалов очень важна, но в основе понятия культуры, по Хофстеду, фундаментальные
ценности – это «общие тенденции в предпочтении определенного положення вещей над другими [5, с. 37]. Примерами подобных ценностей могут служить семейные,: независимость, личная свобода, безопасность, интеллектуальные ценности.
Проведя сравнительный анализ культур, Хофстед предлагает сопоставлять различные культуры на основе их базовых
характеристик. По его мнению, мировосприятие и миропонимание людей различных культур можно классифицировать по
четырем характеристикам:
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Властная дистанция (роwer distance) – степень неравенства между людьми. Например, в Японии, Китае, в странах с
высокой властной дистанцией, вся власть сконцентрирована в руках небольшого количества людей, остальные же члены
общества следуют решениям, принимаемым этой небольшой группой.
В странах с низкой концентрацией власти (Дания, Австрия) значительно большее число людей участвует в принятии
решений.
В индивидуалистических обществах Великобритании, Австрии люди концентрируются на себе и не склонны попадать
в зависимость от окружающих. Они ставят личные цели выше целей группы.
В коллективистских же обществах Китая, Японии, Бразилии, Колумбии, Чили люди воспринимают себя как часть
группы и склонны к коллективному принятию решений.
Исходя из вышеизложенных теоретических положений, проанализируем сложности, которые возникают, например, у
китайских и арабских студентов при изучении русского языка.
Оценивая особенности китайского мировоззрения и мировосприятия с точки зрения Хофстеда, можно отметить полярное положение китайской системы ценностей по отношению к таковой у большинства неазиатских стран. В работе с китайскими студентами эти тенденции проявляются в невозможности инициировать дух соревновательности. Хотя
множество методик обучения предполагает использование естественной конкуренции между студентами для повышения
мотивации обучения и улучшения общих результатов. С китайцами такие приемы не срабатывают, так как все межличностные проблемы и соперничество в группе вторичны по отношению к необходимости объединения, сплоченности в
условиях чуждой культурной действительности.
Здесь налицо проявление общественного уклада Китая с высокой дистанцией власти. Взаимоотношения в китайском
обществе основываются на сознании того, что человек существует только как часть семьи или клана, что требует от индивида уважения к общественной иерархии. Необходимость проявления почтительности к старшим ориентирует китайцев
на подчинение власти и подавление агрессии. Китайцы почтительны к вышестоящим, и при обучении их это выражается в
демонстрируемом уважении к преподавателю, готовности подчиняться его требованиям, поэтому здесь очень важным является четкая очерченность и регламентированность требований преподавателя. В группах, где учатся эти студенты, почти
не бывает проблем с дисциплиной: они не перечат преподавателю, соглашаются на все предложения администрации, даже
не поняв материал, стараются не задавать лишних вопросов, чтобы не создать для других возможной ситуации «потери
лица». Если точно не определены поставленные задачи обучения и сроки их выполнения, китайцы, скорее всего, вообще
не сочтут необходимым стремиться к их достижению.
Чрезмерная демократичность преподавателя в любых проявлениях может быть воспринята ними как слабость и приведет к потере контроля над учебным процессом.
Иначе проявляют себя в учебном процессе арабские студенты. Они не любят монотонной, однообразной работы и
склонны строить свою работу на отвлечениях – отдают предпочтение общению. Контакты с окружающими для них – стимуляторы мозговой деятельности. Они воспринимают преподавателя как человека, который вступает с ними в коммуникацию и интересен как носитель новой неосвоенной информации.
Как правило, начиная изучать русский язык, иностранцы пользуются системой письма, которая не имеет ничего общего со звуковой системой их родного языка. Так как китайский, русский и арабский языки относятся к разным языковым
семьям, то имеют различные и слово-,формообразования, организацизацию предложения, и средства синтаксической связи в них. А сам процесс написания требует переориентации моторно-двигательных навыков. Все эти факторы усложняют
процесе обучения.
При обучении китайских студентов русскому, да и любому другому иностранному языку, необходимо учитывать то,
что в Китае сформировалась уникальная идеографическая письменность, которая создала особую интеллектуальную модель любого представителя этой нации. Иероглиф как символ предмета, понятия, качества или движения – это способ
образного восприятия мира. Китаец, обучаясь грамоте, учится мыслить образно, развивает свое визуально-пространственное восприятие.
Но анализируя графические ошибки китайских и арабских студентов, обучающихся на подготовительном отделении,
можно отметить, что несмотря на различия графики родных языков, студенты при написании на русском языке допускают
сходные ошибки. Среди них наиболее распространены следующие: использование на письме печатных букв; написание
начала предложения с маленькой буквы; разная высота букв в слове; отсутствие соединения между ними; обратное написание букв б,ы; замена русских букв латинскнми (б на b, м на т, й на п, п на p, р на r); написание буквы ш как латинской w;
пропуск в словах гласных, реже согласных; перестановка букв в слове; перенесение разделительных знаков на следующий
ряд и т.п.
Бесспорно, эти ошибки связаны с традициями китайского и арабского письма, где в одном случае используются иероглифы, а в другом вообще нет больших букв, сами буквы не различаются по высоте.
Дополнительную сложность при общении, мешающей взаимопонимаю, представляют многочисленные звуковые и
ритмико-интонационные ошибки в речи иностранных студентов. Сопоставление фонетических единиц китайского, арабского и русского языков позволяет виявить совпадение и расхождения в образовании звуков. Именно расхождения являются причиной акцента иностранцев при говорении по-русски. Зачастую в области консонантизма система ошибок проявляется в реализации категорий глухости-звонкости, твердости-мягкости, а также со способом образования таких групп
согласных, как шипящие, свистящие, аффрикаты, носовые, смешанные, по которым носители русского языка узнают речь
иностраца.
Китайцам же тяжело дается изучение языков фонемного строя, поскольку каждая слогофонема (силлабема) китайского
языка, будучи наименьшей групповой единицей, является также и смысловой единицей, имеющей образную идеографическую форму. Следовательно, набор фонем русского языка (слово, словосочетание или предложение) расчленяется
китайцем на силлабемы, в результате чего формирование визуальной ассоциации (слово – образ) становится практически
невозможным, что усложняет процесе запоминания. При постановке правильного произношения звуков русского языка в
китайской аудитории надо учитывать, что китайский язык тоновый и поэтому эффективным в обучении может быть аудиальное восприятие. Это прежде всего аудиозаписи труднопроизносимых для китайцев сочетаний фонем. Можно положить
на музыку труднопроизносимые сочетания фонем и использовать эти аудиозаписи как на занятиях, так и для самостоятельной работы.
Исследование имеющихся произносительных отклонений от норм речи и пути преодоления иноязычного акцента
показывают, что формирование слухо-произносительных и грамматических навыков должно проводиться по -этапно с

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

292

учетом родного языка обучаемых по специально разработанной системе тренировочных упражнений разных типов и видов. Знание же фонологических и артикуляционных причин отклонения от нормы в речи, обусловленные несовпадением
звукового строя русского и родного языка, дают преподавателю возможность корректировать индивидуальную работу над
фонетическими ошибками.
Если говорить о логико-математическом интеллекте иностранцев, то именно в этой области и возникает наибольшее
число взаимонепониманий и недоразумений. Проблема состоит в зеркальном отличии логики и способа мышления, например, китайцев: они мыслят индуктивно (от частного к об- щему, от фактов к гипотезе), тогда как западные цивилизации базируются на дедуктивном мышлении (от общего к частному). Китайцам чрезвычайно трудно понять и воспринять
грамматическую структуру русского языка. Очевидно, необходимо создание восприятия причинно-следственных связей,
роль которых в китайском образе мышления играют аналоги.
Таким образом, развитие межкультурной компетенции иностранцев в условиях расширенных международных контактов является непременным условием для успешного обучения.
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СВІТОТВІРНА ФУНКЦІЯ ОБРАЗНОСТІ БАЛАДНОГО ТВОРУ
Стаття акцентує увагу на світотвірній функії образності баладного твору як одній із важливих, оскільки саме
розуміння художнього твору йде від можливості створити певний позамовний світ. Орієнтуючись на теоретичні
засади опису текстових світів, автор аналізує потенції образної системи баладного твору та пропонує узагальнену
модель багатошарового світу балад.
Ключові слова: можливі світи, текстові світи, образність, модель.
МИРООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗНОСТИ БАЛЛАДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Статья обращает внимание на одну из важных функций образности балладного произведения, которой является
мирообразующая. Представлен анализ потенциала образности по реализации этой функции с опорой на теоретические основания описания текстовых миров. Автором предложена обобщающая модель многоярусного мира баллад.
Ключевые слова: возможные миры, текстовые миры, образность, модель.
WORLD CREATING FUNCTION OF THE IMAGERY OF A BALLAD
The paper studies one of the important functions of the imagery of a folklore ballad song, which is a world creating one.
The theory of the text worlds makes the ground for discussion of the possible worlds which can be traced in the course of ballad imagery functioning. The primary aim of the investigation was to qualitatively describe various funtional consequences of
imagery as the perceptive-cognitive-affective construel of the creative process. The technique of а conceptual analysis along
with a text interpritative one permitted to best evaluate the wide range of the ballad imagery possibilities in creating text
worlds. A classificatory system of text worlds is based on various possible interpretations of modal logic: the alethic system,
based on the operators possible, impossible, and necessary; the deontic system (permitted, prohibited, and obligatory); the
axiological system (good, bad, indifferent); and the epistemic system (known, unknown, believed). The the case study of the
texts representing American folklore balladry was carried out from the view point of the imagery potential to compose the text
worls. The results make it possible to plot a general diagram exposing the invariant of text worlds applicable to ballad texts
of America. Deep understanding the ways the imagery system functions effects the degree of a successful text interpretation.
Key words: possible worlds, text worlds, imagery, model.

З першого дотику рецепієнта та баладного тексту відбувається певне інформаційне вивільнення, котре втягує рецепієнта у процес сприйняття художнього світу в усім його різнобарв’ї та протиріччі [4, с. 51]. Теорії можливих світів (possible
worlds) М.-Л. Райан, розумового моделювання (mind-modelling) П. Стоквелла, універсального розуму (universal minds) А.
Палмера, текстових світів (text worlds) Дж. Гевінс спираються на когнітивні принципи концептуалізації дійсності, тобто
світ, у тому числі і художній осмислюється у переломлені через досвід людини [24, c. 134 – 144; 21, c. 205 – 225; 23]. Така
«втілена оповідь» [23] означає, що художньо осмислений світ створюється як реальний, а тому і сприймається як таке, що
потенційно можливе, якщо не зазначається інше. Потрактування образності як системи словесних образів, що утворюють
певний перцептивно-когнітивно-афективний конструкт та функціонують як єдине ціле, є актуальним у світлі антропоцентричних та функціональних теорій, що відкривають нові перспективи більшій експланаторності з огляду на лінгвістичні
явища. Метою дослідження є розкриття потенціалу функціонального прояву образності як цілісної складної системи, що
здатна формувати текстові світи художнього витвору.
Проблема кордонів художнього світу вирішується за допомогою образності, котра містить інформацію про простір та
час, про систему цінностей та норм поведінки [4]. Рецепієнт займає зовнішню позицію відносто текстового світу, проте
поступово входить у межі художнього світу, приймаючи нові правила та норми [12, c. 174]. Потім знову рецепієнт залишає
художній світ, щоб абстрагуватись [там само] та оцінити створений автором світ. Теорія універсального розуму пояснює
однаковість принципів відтворення реальної та художньої дійсності, що означає, що людина оцінює себе і зовнішнє середовище, виходячи зі свого уявлення про час, простір, знання, необхідності [11, c. 79]. Художній світ проявляється як
можливий та оцінюється з позицій шести базових модальностей [9, c. 11] (див. табл.1).
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+
необхідно
повинно бути
добре
теперішнє
тут
знання

–
неможливо
заборонено
погано
майбутнє
ніде
здогадка

Таблиця 1.
Типологія модальностей
0
можливо
дозволено
байдуже
минуле
там
незнання

У переломлені базових модальностей крізь художній світ американських фольклорних балад можна виявити той факт,
що кожна з них проявляється у більшій чи меншій мірі. Сама центральна роль персонажів баладних творів – героя чи героїні – передбачає іхню дейктичну функцію у розгортанні художнього світу балад. Тобто, герой / героїня стають центром,
відносно яких розгортається простір та час, що дозволяє рецепієнтові оцінити з позицій темпоральної та просторової
модальностей різновид створюваного світу: внутрішньо-орієнтований чи зовнішньо-орієнтований, а також які події змальовуються: ретроспективні чи проспективні. Візьмемо за приклад баладу Lovely Willie’s Sweetheart (№ 33):
It was on last Tuesday’s evening at the theater hall,
There I spied my own true love, he was proper and tall.
I asked him to walk with me a piece down the road,
And I’d show him father’s garden, a place as abode.
Головним дейктичним центром баладного уривку є героїня, котра ділиться з рецепієнтом її розповіді своїми внутрішніми переживання від зустрічі з хлопцем, у якого закохалась. Чуттєві референти my own true love є маркерами внутрішньоорієнтованого світу героїні, а дієслова, вжиті у минулому часі відносять події до ретроспективного способу зображення
життя героїні. Динамічність уривку забезпечує опозиція категорій просторової модальності тут – там та темпоральної
модальності минуле – теперішнє, а також причинно-наслідкові відношення між подіми тоді та зараз. Тобто, зустріч героїні
з хлопцем у минулому є результатом переживань у момент розповіді.
Таким чином, темпоральна та просторова модальності, що визначаються образністю баладних творів, характеризують
100% баладних текстів.
Не менш важливою для оцінки художнього світу балад є аксіологічна модальність, котра забезпечується двома барицентричними концептами ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. Під барицентричними концептами розуміємо концепти з властивістю
стягувати, підпорядковувати та організовувати навколо свого значення інші концепти, залучені до об’єктивації СО твору.
За значенням барицетри баладних творів ЖИТТЯ та СМЕРТЬ відповідають опозиції аксіологічної модальності добре – погано. Наприклад у баладі The Sherfield Apprentice (№ 17) розповідається про те, що кохана героєм твору дівчина засвідчила
шерифові про нього, у результаті чого він був запроторений до в’язниці. Герой, розуміючи зраду дівчини, має бажання
померти, не зважаючи на свою закоханість у неї:
Don’t glory in my downfall, but come and pity me.
Farewell to charming Sally, the handsome chambermaid.
Farewell to charming Sally, I must die for loving you.
Об’єктивація концепту СМЕРТЬ через дієслово die супроводжується наявністю чуттєвих метареферентів charming,
loving, pity, handsome, що втілюють концепт ЖІТТЯ, з одного боку, дають можливість оцінити зраду як погану дію, що призводить до смерті героя, а прояв почуттів до дівчини як добрі дії, що можуть привести до розвитку взаємних стосунків та
народження нового життя. З іншого боку, ці два аксіологічно протилежні концепти є центрами образного простору балади,
без яких не можливо уявити баладний світ. Тобто, вони є тими центрами, котрі організують увесь баладний простір, усе
його життя, формуючи життєву систему цінностей. Розуміння неможливості організації баладного світу без цих барицентрів образної системи веде до відкриття концептуальної схеми ЖИТТЯ Є ЦИКЛ / ЦИКЛ Є ЗМІНА ЖИТТЯ НА СМЕРТЬ,
А СМЕРТІ НА ЖИТТЯ, котра покладена у формування баладного світу. Моделлю розгортання художнього світу у часі є
поліхронна [3], тобто у вигляді кола [6; 8; 13; 14].
Алетична модальність проявляється у формуванні художнього світу як реального для героїв, можливого чи неможливого.
У баладі Kellyburnbraes (№ 155) мова йде про чоловіка, котрий втомився від сварливої дружини:
There was an old man in Kellyburnbraes,
Tadal tadal t-alddal dal day;
He married a wife, the plague of his life…
Чоловік просить диявола забрати дружину до пекла та провчити її за таку поведінку. Згодом диявол повертає дружину
чоловікові, оскілька та замордувала усіх, хто був у пеклі, ніби сама стала гірше диявола:
Now the devil has got her again on his back,
And gave to her husband, he has taken her back.
«O here’s your auld wife, she has managed well;
She’ll no get to heaven, and she’ll no bide in hell I»
Баладний світ постає вертикальним тришаровим простором, де реальний світ людей займає центральне положення,
небесний світ – верхнє, а пекло – нижнє. Така геометрія простору йде від біблійного уявлення про світоустрій. Концептуальні метафори НЕБЕСНИЙ СВІТ Є ВГОРУ, ПЕКЛО Є УНИЗ об’єктивуються за допомогою прийменників to та in, зі значенням просторової орієнтації угору / всередину відповідно. Два світи – верхній та нижній є уявними, проте можливими з
позицій героїв, котрі спираються на свою віру у потойбічні світи. Модель геометричного оформлення простору баладного
світу відповідає монохромній, або векторній [Близнюк, 2008], тобто такій, що розгортається у вигляді шляху горизонтального чи вертикального напрямку.
Приклад неможливого світу можна простежити у баладі Things Impossible (№ 160):
«When carrots grow in meadows green
And rivers flow with milk and honey,
When sugar grows on cherry trees,
And men refuse to take hard money,
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When turtle shells turn diamond rings
With pearl and brass they are compared,
When gold does grow on eagle’s wings,
Fair maid, with you will I be married.
Герой балади змальовує уявний, але неможливий світ за зразком реального для героїв баладного твору. Усі факти вигаданого героєм світу є протирічними тому, що існує в реальному. Таким чином герой дає зрозуміти, що він ніколи не одружиться з дівчиною, яка того прагне. Сам образний простір баладного світу формується за схемою СВІТ Є ВМІСТИЛИЩЕ
ПОДІЙ, а час розгортається за монохромною моделлю (Близнюк, 2008), тобто у вигляді шляху, горизонтального напряму.
Епістемічна модальність оцінки баладного світу через образність може означати формування простору на основі знання, здогадки чи незнання певних фактів героями.
Так, художній світ балади Gifts from over the Sea (№ 195) побудовано на незнанні героєм фактів про речі, описані у творі:
One sent a cherry that had no stone,
One sent a chicken without any bone.
The next sent a blanket without any thread,
And the next sent a book that couldn’t be read.
Пердбачається активна участь рецепієнта у подоланні незнання через здогадку, оскільки балада наближена за своїм
функціональним призначенням до загадки. Подальше розкриття невідомих фактів про описані об’єкти переводить незнання у знання:
When the cherry’s in the blossom, it has no stone,
When the chicken’s in the egg, it has no bone.
When the wool’s on the sheep, it has no thread,
When the book’s on the press, it can’t be read.
Така комбінація видів епістемічної модальності у одному текстовому світі свідчить про залучення яскравої та опуклої
образності, що несе фасцинативну функцію стосовно рецепієнта. Світ концептуалізується у метафорі СВІТ Є ВМІСТИЛИЩЕ РЕЧЕЙ.
Деонтична модальність не є чітко вираженою у американських баладних творах. Так, наприклад, у баладі Who Is
Tapping at My Bedroom Window? (№ 24) зустрічаємо такі слова:
O Mary dear, go and ask your mother
If you my wedded bride might be;
And if she says no, return and tell me,
And I’ll no longer trouble thee.»
Дієслово ask передає значення запитати дозволу, тобто позначає даний уривок як такий, що передає деонтичну модальність дозволеності. Таким чином формується уявлення про художній світ, побудований за поліхронною моделлю та
концептуальною метафорою ЖИТТЯ Є КОЛОВОРОТ, адже увага привертається до поваги думки батьків, які дали життя
коханій дівчині героя балади.
Отож, геометрія простору баладного світу реалізується концептуальними метафорами вмістилища (СВІТ Є ВМІСТИЛИЩЕ ПОДІЙ), структурними метафорами (ЖИТТЯ Є СУБСТАНЦІЯ), конструкційними (СВІТ Є ПОШАРОВА КОНСТРУКЦІЯ), онтологічними (СВІТ Є ЖИТТЯ), орієнтаційними (СВІТ Є ВЕРТИКАЛЬНИЙ І ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПРОСТІР). Розуміння часу реалізується у моделях монохронній, або векторній (ЖИТТЯ Є ШЛЯХ ДО КІНЦЕВОГО ПУНКТУ
ПРИЗНАЧЕННЯ; СВІТ Є ВЕРТИКАЛЬНИМ) і поліхронній (СВІТ Є КОЛО / КОЛОВОРОТ ЖИТТЯ).
Діяльнісна позиція рецепієнта пояснюється теорією розумового моделювання П. Стоквелла, коли рецепієнт не тільки
моделює художній світ, а й, стаючи учасником такого простору, збагачує свій досвід стосовно можливих світів та інтепретаційний потенціал [24]. З позицій розвитку наративної теорії проблема текстових світів тісно пов’язана з поняттям кордонів текстового світу, котрі визначаються точкою фокалізації [5 ]. учасників побудови текстового простору. До учасників
відносять не лише персонажі, а й імпліцитного автора (implied author) [19] та імпліцитного читата (implied reader) [15].
Формат трактування тексту з включенням теоретичних автора та читача визначається ідеєю про те, що будь’який текст
сприймається як результат авторської творчості, тобто автор завжди передбачається [24; 15]. В. Ізер вважає, що рецепієнт
у ході ознайомлення з текстом адаптує себе до імпліцитного читача, тобто теоретичного читача, для якого автор створює
свій текст [19]. Ідея теоретичного читача не є новою, а тому існують різні терміни на його позначення: перфектний читач
(the perfect reader) [20], інформований читач (the informed reader) [18], ідеальний читач (the ideal reader) [16], супер-читач
(the super-reader) [22], модель-читач (the model reader) (У. Еко). Таким чином, текстовий світ розширюється з потойбічного
відносно рецепієнта до поцейбічного [10, с. 80], коли рецепієнт поглинається художнім світом на період взаємодії рецепієнта та твору.
Урахування точки зору рецепієнта та героїв балад визначає рівні фокалізації, або «простір референції» [10]. В ідеальній моделі художнього світу «простори референції» творця твору та рецепієнта співпадають [5; 7, С. 24 – 52; 24], оскільки
передбачається, що створений автором світ має бути відтвореним повністю адресатом на основі СО [10, с. 80]. Таким
чином, у побудові моделі текстового світу рецепієнт є включеним до системи образів, саме йому розкривається художній
світ через героїв [24]. Основу світотворення складає психологічна концептуальна діада СВІЙ – ЧУЖИЙ. Дихотомія СВІЙ
– Чужий з огляду на світотвірну функцію проявляється як вектор систематизації подій художнього світу у просторовому
та часовому континуумі (Г. Д. Бенкендорф; Потапенко С. І.), у той час як при створенні референтного модусу МКС внутрішньо-орієнтованого та зовнішньо-орієнтованого видів забезпечувала вектор аксіологічної класифікації внутрішнього
та зовнішнього світів героїв баладних творів (Межжеріна Г. В.; Шейгал О. Й.). Витвір мистецтва через образи формує
художній світ, котрий наповнюється через «свідомості» учасників художньогго світу [5; 1; 2]. Іншими словами, текстовий
світ вміщує різнорівневі мікросвіти. Так, широку перспективу текстового світу встановлює взаємодія рецепієнта та героя
балади, це, так би мовити, широкий текстовий світ (ШТС). ШТС вміщує баладний світ (БС) героя, котрий може бути як
внутрішнім світом героя так і зовнішнім з ретроспективними та проспективними текстовими зсувами (ТЗ) у оповіді. Світ
героя може взаємодіяти зі світами інших героїв, котрі, згідно теорії розумового моделювання П. Стоквелла, також відносяться до текстових зсувів (ТЗ). Узагальнююча модель текстового світу, котрий реалізується образністю американських
фольклорних балад, зображено на рисунку 1.
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Рис. 1. Модель текстового баладного світу.
Візьмемо баладу The County Jail (№ 147) у якості прикладу для ілюстрації втілення зазначеної моделі у конкретному творі.
1 As I was standing on a corner
Not doing any harm,
Along came a policeman
And took me by the arm.
2 He took me to the corner,
There he rang a little bell;
Along came a police patrol
And took me to the jail.
3 I woke up in the morning
And looked up on the wall.
The bedbugs and the cockroaches
Were playing a game of ball.
4 The score was four and twenty;
The bedbugs were ahead.
I got so darn excited
That I fell right out of bed.
5 I went downstairs to breakfast;
The bread was hard and stale;
The coffee tastes like tobacco juice
In the damned old county jail.
ШБС формується із учасників, котрі вибудовують художній світ – це рецепієнт, котрому розповідається історія героя,
сам герой, що є медіатором між баладним світом та рецепієнтом твору та той баладний світ, котрий розгортається через
мікроситуації, викладені героєм у його розповіді. БС формується із чотирьох мікроситуацій, котрі описують дії героя:
знаходився на вулиці, потрапив до в’язниці, спостерігав за комахами у тюремній камері та резюмував погане утримання ув’язнених. Увесь баладний світ сприймається очима героя, протей його внутрішній світ розширюється додатковими
вкрапленнями інших свідомостей, мікросвітів із зовнішнього світу. Ці відгалудження у зовнішній світ мають вплив на світ
героя, а тому є важливими для урахування. Так, фігура полісмена, згадана у першій строфі лише похапцем, без опису усієї
ситуації в деталях, розкриває окремий мікросвіт для рецепієнта. Це світ правопорядку, за недотримання якого карають
ув’язненням. Тобто, номінативна одиниця policeman актуалізує цілу ситуацію з певним алгоритмом дій. Ця ситуація є редукованою до одного слова, котре функціонує як символ правопорядку. Наступна строфа розгортає ще один мікросвіт – це
виконання службових обов’язків поліцейського патруля – забрати героя до в’язниці. Слова police patrol та jail є раціональними метареферента, котрі прямо номінують позамовну ситуацію та підтверджують попередню думку про символічне
значення поліцейського. Третя мікроситуація описую один з моментів із повсякденного життя комах у в’язниці. Комахи
описуються через образні модальні референти, як от: The bedbugs and the cockroaches / Were playing a game of ball. Комахи
наділяються властивістю людини мислити та діяти відповідно, наприклад, грати у футбол. За допомогою аналогового
ситуативного мапування актуалізується концептуальна модель КОМАХИ Є ЛЮДИ, що втілює СО баладного героя, що
глузує над ситуацією, у якій він опинився. Остання мікроситуація об’єктивує думку героя про жахливі умови перебування
у в’язниці за допомогою чуттєвих метареферентів damned old county jail; tastes like tobacco juice; hard and stale. Таким
чином, за допомогою чуттєвої, образної, внутрішньо-орієнтованої, динамічної структури образності баладаного твору ре-
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алізовано монохромну модель баладного світу, котра входить до ШТС, де відтворюється через очі героя балади свідомістю
рецепієнта. У ході реалізації баладного світу актуалізується концептуальна метафора СВІТ Є ВМІСТИЛИЩЕ ПОДІЙ та
ЖИТТЯ Є ШЛЯХ.
Результати дослідження образності з позицій функціональних можливостей у формуванні текстових світів дають можливість не лише з’ясувати увесь спектр можливих світів, створених у ході взаємодії словесних образів, але й осягнути
всеосяжну роль образності у творчому процесі. Потенційним є виявлення інших функцій образності та співвіднесення
їхньої значущості для глибокої інтерпретації тексту.
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КОМПОЗИЦІЙНО-МОВЛЕННЄВІ ФОРМИ АНГЛОМОВНОЇ НОВЕЛИ
Статтю присвячено аналізу структури художнього тексту на основі визначення його композиційно-мовленнєвих форм. Під композиційно-мовленнєвими формами розуміємо найбільш загальні форми, які відображають структуру процесу мислення, типи і способи зв’язку між елементами думки. В роботі охарактеризовано різні типології
композиційно-мовленнєвих форм. Основним є поділ на опис, повідомлення і роздум, що здійснюється згідно з типами
внутрішньотекстових зав’язків, а саме просторових, часових і причинно-наслідкових відповідно. Здійснено спробу
провести порівняльний аналіз окремих композиційно-мовленнєвих форм. На матеріалі англомовної новели досліджено, які композиційно-мовленнєві форми є типовими для цього типу тексту, в яких комбінаціях вони зустрічаються в
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досліджуваному художньому жанрі і якими прагматичними та стилістичними особливостями характеризуються.
Під час дослідження композиційно-мовленнєвих форм виявлено, що англомовній новелі властиво різноманіття форм
і видів мовлення, їх незначний обсяг і часта зміна. Це відображає суперечність між внутрішнім динамізмом цього
типу тексту та повільним розвитком дій сюжету. В новелах англійських та американських авторів превалюють
такі типи композиційно-мовленнєвих форм, як повідомлення та опис; нечасто представлено роздум. Ці типи композиційно-мовленнєвих форм функціонують в різних комбінаціях і співвідношеннях.
Ключові слова: композиційно-мовленнєві форми, англомовна новела, повідомлення, опис, роздум.
КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВЫЕ ФОРМЫ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ НОВЕЛЛЫ
Статья посвящена анализу структуры художественного текста на основе определения его композиционно-речевых форм. Под композиционно-речевыми формами понимаем наиболее общие формы, которые отражают структуру процесса мышления, типы и способы связи между элементами мысли. В работе охарактеризованы разные типологии композиционно-речевых форм. Основным является разделение на описание, повествование и рассуждение,
которое осуществляется согласно типам внутритекстовых связей, а именно пространственных, временных и причинно-следственных соответственно. Совершена попытка провести сравнительный анализ отдельных композиционно-речевых форм. На материале англоязычной новеллы исследовано, какие композиционно-речевые формы являются типичными для данного типа текста, в каких комбинациях они встречаются в исследуемом художественном
жанре и какими прагматическими и стилистическими особенностями характеризуются. В процессе исследования
композиционно-речевых форм обнаружено, что англоязычной новелле свойственно разнообразие форм и видов речи,
их незначительный объем и частая смена. Это отражает противоречивость между внутренним динамизмом данного типа текста и медленным развитием сюжета. В новеллах английских и американских авторов преобладают
такие типы композиционно-речевых форм, как повествование и описание; редко представлено рассуждение. Эти
типы композиционно-речевых форм функционируют в разных комбинациях и соотношениях.
Ключевые слова: композиционно-речевые формы, англоязычная новелла, повествование, описание, рассуждение.
COMPOSIONAL SPEECH FORMS OF AN ANGLOPHONE SHORT STORY
The article deals with the analysis of a narrative structure based on determining its compositional speech forms. Compositional speech forms are defined as the most general forms that reflect the structure of mental processes, types and methods
of connecting thought elements to each other. Different typologies of compositional speech forms are characterized in the
work. The main one is the division into description, narration and argumentation, which are determined in accordance with
connections within a text, namely spatial, temporal and causal-investigatory connections, respectively. The article presents
an attempt to make a comparative analysis of the particular compositional speech forms. The study of an Anglophone short
story shows which compositional speech forms are typical of this text type, how they are combined in the studied literary genre
and what pragmatic and stylistic features they possess. The study of compositional speech forms reveals that Anglophone
short stories are characterized by a variety of speech forms and types, their small size and frequent alternation. This reflects
antipathy between inner dynamism of the given text type and slow development of the plot. Such types of compositional speech
forms as narration and description prevail in short stories written by English and American authors; argumentation occurs
rarely. These types of compositional speech forms function in various combinations and ratios.
Key words: compositional speech forms, Anglophone short story, narration, description, argumentation.

Текст виступає об’єктом досліджень на межі таких дисциплін, як стилістика, прагматика, лінгвістика тексту, літературознавство, риторика та ін. Кожен із наведених напрямків розглядає текст із певного ракурсу, але лише сукупність
результатів їхніх досліджень дає змогу осягнути масштабність цієї категорії. Важливе місце посідає аналіз композиційної
структури тексту та прагмастилістичних особливостей її складових.
Об’єктом цього дослідження слугували композиційно-мовленнєві форми (КМФ) в англомовній новелі.
Предметом дослідження є типологічні особливості функціонування КМФ в англомовній новелі у прагмастилістичному аспекті.
Мета статті полягає в виявленні типових КМФ на матеріалі англомовних новел. Досягнення мети передбачає виконання низки завдань:
- дослідити теоретичні підходи щодо визначення поняття «КМФ»;
– виявити і схарактеризувати типологію КМФ;
– розглянути КМФ і їх окремі комбінації, притаманні англомовній новелі.
Матеріал дослідження – новели англомовних авторів ХІХ–ХХ ст.
Проблематика дослідження КМФ в якості типізованих форм висловлювання думки на цей час не є достатньо вивченою, однак це питання заслуговує уваги, оскільки з нього починається структурна організація тексту. Дослідження
новели як окремого типу тексту викликано необхідністю подальшої розробки типології текстів і недостатньою кількістю
лінгвістичних робіт, присвячених композиційно-мовленнєвій структурі та прагмастилістичним особливостям англомовної
новели. Вищезазначені фактори й зумовлюють актуальність дослідження.
Проблеми КМФ художнього тексту висвітлені в роботах Т. І. Сільман, М. П. Брандес, Н. В. Безсмертної, Е. Г. Різель,
Є. І. Шендельс, А. Н. Васильєва, В. В. Одинцова, М. Н. Кожина, Л. С. Піхтовнікової, С. М. Іваненко. КМФ у англомовній
новелі фрагментарно розглядалися М. І. Кузнєцовим, Н. Н. Березовською, К. І. Шпетним, В. І. Оленєвою.
Англомовна новела, як і кожен тип тексту, має певну композиційно-мовленнєву структуру. Формально-змістовий рівень композиції складається переважно з КМФ, які мають значне розмаїття, але підлягають систематизації.
По своїй суті КМФ, які являють собою мовно-розумові форми, мовні стандарти мислення, є двосторонніми формуваннями, тобто з одного боку – це форми, в яких у реальній дійсності відбувається процес мислення, а з іншого – це форми комунікації, в яких знання, опредметнені у словесні форми, оформлюються в інформацію для адресата. Виступаючи
логічними формами, мовленнєві форми надають думкам певний об’єктивний порядок руху. КМФ є найбільш загальними
формами, які відображають структуру процесу мислення, типи і способи зв’язку елементів думки між собою. КМФ також
постають як модальні єдності, в яких усі складові об’єднуються єдиним відношенням адресанта до предмета висловлювання. Номенклатура КМФ не уточнена і залежно від критеріїв виокремлення називається їх різна кількість і різноманітні
групи [1, с. 57].
У дослідженнях композиційної структури існує багато підходів до класифікації КМФ. Наприклад, Г. Лєрхнер, М.
Фірлє, А. Порш та ін. до КМФ відносять такі типи: статичний опис, динамічний опис, повідомлення, розгляд [2, с. 35].
Е. Г. Різель та Є. І. Шендельс вважають основними типами КМФ: повідомлення, розповідь, статичний опис, динамічний
опис, міркування [5, с. 269–271]. М.П. Брандес виокремлює наступні КМФ: повідомлення, опис, міркування, кожна з яких
має власні підтипи [1, с. 61–69].
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При аналізі англомовної новели за основу беремо поділ КМФ на три типи: повідомлення, роздум (міркування), опис.
Повідомленню більш притаманне часове слідування. За характером предметного змісту повідомлення співвідноситься з
процесом, дією, подією. Зміст цієї КМФ полягає у послідовному зображенні подій [1, с. 61–64]. Роздуму (міркуванню)
властиві причинно-наслідкові відносини. Структурним змістом міркування є логічна послідовність, розвиток думок індуктивним та дедуктивним шляхами. КМФ «міркування» характеризується коментуюче-аргументуючим викладом змісту,
який доповнюється елементами опису й повідомлення. В свою чергу ця КМФ містить підтипи: коментар та аргументацію
[1, с. 68-69]. Опис в основному характеризується просторовим зіставленням. Ця мовленнєва форма також може поділятися
ще на два типи: динамічний опис і статичний опис. Динамічний опис відображає зміни, що відбуваються з предметами,
істотами, їх рух. Статичний опис зображує предмети в їхній якісній визначеності, в стабільності та незмінності в певний
відрізок часу, саме це й визначає основну характерну рису форми – статичність. Таким чином, в основі статичного опису
лежать предмети, а в основі динамічного – дії [1, с. 67–68].
Зміст КМФ «повідомлення» складає категорія часу. Роздум є комплексною КМФ, яка уособлює такі складові, як констатація, твердження, антитетичне твердження, дефініція, доказ, пояснення, обґрунтування, цитація, спростування, викривання, узагальнення, висновки. В основі опису лежить категорія простору, що формує цю КМФ на основі своєї чотиривимірності.
Отже, всі КМФ мають прагматичне навантаження. Це є впорядкуванням у просторі та часі всіх об’єктів, подій, явищ
та їх оцінок. Таке впорядкування є необхідною умовою для створення зв’язного тексту із завершеними думками, темами,
ставленням автора. Відношення комунікантів до висловлювань, до їх породження і сприйняття неминуче включає ці висловлювання до загальних форм простору, часу, причинності. Простір виражає порядок розташування об’єктів, час – послідовність відбування явищ, причина – необхідний зв’язок між явищами [4, с. 90].
У дослідженні ми розглядаємо композиційно-мовленнєві форми як елементи цілісної системи композиції новели, у
нерозривному взаємозв’язку з іншими компонентами цієї системи. В англомовній новелі, в різних комбінаціях і співвідношеннях, функціонують такі КМФ, як повідомлення, опис та роздум.
Загалом превалює КМФ «повідомлення», яка є особливою формою організації прозового тексту, призначеною для зображення послідовної череди подій або переходу із одного стану в інший. Дії, події, які зображуються в повідомленні, постійно змінюють один одного, представляють етапи в розвитку сюжету. Повідомлення в новелі – це весь текст художнього
твору за виключенням прямої мови (голоси персонажів можуть бути включеними в повідомлення лише у вигляді невласне
прямої мови).
Опис – це функціонально-змістовий тип мовлення, який зображує предмети та їх ознаки, одночасно існуючі в сприйнятті людини. В описі детально передаються стан навколишнього світу та людини, природа, місцевість, інтер’єр, зовнішність та інші явища, які сприймаються, безпосередньо спостерігаються або уявляються. Оскільки англомовна новела характеризується динамічністю, однолінійністю та фрагментарністю сюжету, лаконічністю, зведенням кількості персонажів
до мінімуму, наявністю чіткої і згорненої композиції, опис не є досить розповсюдженою КМФ в досліджуваному типі
тексту, проте може проявлятися в комбінації з повідомленням.
Повідомлення відрізняється від опису низкою ознак:
1) використанням видо-часових форм дієслів: опис будується в основному на використанні форм недоконаного виду,
повідомлення – доконаного;
2) переважанням ланцюгового зв’язку речень в повідомленні і паралельного зв’язку в описі;
3) вживанням односкладних речень: для повідомлення нетиповими є номінативні та безособові речення, які широко
представлені в описових контекстах.
Ці характеристики не є обов’язковими для всіх текстів-повідомлень, тому більш важливим виявляється характер змістового розгортання тексту – протиставлення статики і динаміки.
КМФ «роздум», яка відповідає формі абстрактного мислення – висновку, який надає мовленню аргументованого характеру та оформлюється за допомогою лексико-граматичних засобів причинно-наслідкової семантики, також не є широко розповсюдженою в англомовній новелі. Новелі не притаманні вільні, невимушені міркування, якими, зазвичай, представлено роздум в художніх текстах. Роздум орієнтується на умовність того, що зображується, та відсутність жорсткої
логічної послідовності викладу інформації. Оскільки англомовній новелі притаманним є зображення незвичайних подій
та екстраординарних ситуацій, несподівана кінцівка, сконцентрованість і внутрішня напруга, роздум в цьому типі тексту
може виявлятися лише у вигляді навмисної недомовленості, що заохочує читача самостійно шукати відповіді на запитання, доходити висновків разом з персонажем або замість нього. Проте, загалом в новелі переважають динамічні мотиви,
які призводять до різкої зміни положення, а персонажі, як правило, позбавлені психологічного багажу та підпорядковані
виконанню тієї або іншої сюжетної функції.
Слід також зазначити, що в англомовній новелі подібно тому, як це відбувається у байці [3, с. 99-107], КМФ піддаються
більш точному визначенню у великих за обсягом текстах. Інколи визначення КМФ у таких відносно невеликих за обсягом
художніх текстах, як новела, є складним. Чим більший обсяг займає мовлення автора і персонажів, тим чіткіше розпізнаються окремі елементи, які характеризують ту чи іншу КМФ. У невеликих за обсягом текстах, або в текстах, представлених переважно чужою мовою, іноді зустрічаються лише окремі елементи певних КМФ, які не складаються у відносно
розгорнуті висловлення.
Таким чином, практичне призначення основних типів КМФ полягає в упорядкуванні об’єктів і подій у тексті за часовими, просторовими і/або причинно-наслідковими ознаками.
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні стильових рис, сукупність яких характеризує стиль англомовної новели. Значною мірою кожна стильова риса формується на основі властивих англомовній новелі КМФ. Незважаючи на те, що фіксованого зв’язку між стильовими рисами і певною комбінацією КМФ не існує, слід звернути увагу на
тяжіння тієї або іншої стильової риси до її реалізації в конкретних КМФ.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ
(НА ПРИКЛАДІ АТО) У ЗМІ
Автор статті погоджується, що останнім часом у науці про мас-медіа все відчутніше зазнає змін усталене в
ХХ столітті уявлення про ЗМІ як про четверту владу. Без висвітлення у мас-медіа будь-яка подія нині залишається
тільки річчю-в-собі і лиш оприлюднена у ЗМІ вона перетворюється на спадок суспільства в цілому, таким чином
дискурс ЗМІ виконує важливу функцію, утворюючи сучасну картину світу. Матеріалами, використаними у статті
стали статті, присвячені висвітленню особливостей дискурсу ЗМІ, матеріалами практичної частини дослідження
слугували електронні інтернет-ресурси новин «ВестиRU», «ІноСМІ», «Корреспондент», «НьюсТаймс», «СвободнаяПресса», «Сі-Ен-Ен», «Укрінформ», «ЦензорНет», «Яндекс Новини 24», «Яндекс Новини». Поняття військового
дискурсу у ЗМІ автор розглядає за принципом розмежування «ми-груп» і «вони-груп» (свої – чужі; наші – вороги;
державні сили (у нашому випадку, це сили АТО) – повстанці, бойовики). Проаналізовані та визначені лінгвістичні
особливості висвітлення АТО можна використати для удосконалення системи висвітлення новин українськими ЗМІ
та формування громадської думки, і таким чином врегулювання настроїв населення. Матеріали даного дослідження
можуть використовуватись для формування позитивного іміджу Збройних сил України.
Ключові слова: лінгвістичні особливості, військовий дискурс, АТО, ЗМІ, маніпуляція, збройний конфлікт.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ АТО) В СМИ
Автор статьи поддерживает мнение, что в последнее время в науке о СМИ распространено укоренившееся в ХХ
веке представление о СМИ как о четвертой власти. Без освещения в масс-медиа любое событие в настоящее время
остается только вещью-в-себе и лишь будучи обнародовано в СМИ оно переходит в наследство всего общества,
таким образом дискурс СМИ выполняет важную функцию, творя современную картину мира. Одной из основных
функций СМИ, вместе с информативной, является функция влияния и убеждения. Беспрекословной на сегодня есть
способность слова влиять на целевую аудиторию, но этим не ограничивается. Основное задание слова заключается
в том, чтобы изменить с помощью слова поведение или мнение граждан, создать новое мировоззрение, сформировать новые убеждения. В ходе исследования автор также исследовала лингвистический аспект отбора лексики для
описания определенных конкретных событий и пришла к выводу, что он лежит в основе дискурсивного создания и
внедрения в сознание читателей стереотипов и предубеждений.
Ключевые слова: лингвистические особенности, военный дискурс, АТО, СМИ, манипуляция, вооруженный конфликт.
LINGUISTIC PECULIARITIES OF MILITARY DISCOURSE (FOR EXAMPLE CONCERNING ATO) IN MASS
MEDIA
This article focuses on various aspects of translation analysis, linguistic peculiarities of translation of texts in mass
media. Our research emphasizes on the peculiarities of translation of the linguistic manipulation phenomenon during armed
conflicts. The key subject of this article is the pending military conflict in the Eastern part of Ukraine described in Ukrainian
and international mass media. It is therefore also an interesting area of study to see how certain conflict is projected in the
media and how the image of the conflict is constructed – an image that in the end can affect the individuals taking part of
the information. A big part of the conflict has taken place in the media, where the cause of the Conflict isn’t really clear and
the different actors involved claims that different things have happened in the Eastern part of Ukraine. The purpose of this
study is to conduct a comprehensive analysis of linguistic peculiarities of representing ATO in the Eastern part of Ukraine
in different mass media during the period from November 2014 till February 2015. The rhetoric that has been seen in the
media could also help point to an emergence of separate discourses. The rhetoric could in that case also be seen as different
views of the reality and also different ways to influence the consumers of that information. How these different realities are
being expressed in the media can therefore be an interesting area of study. The split causes the bad side to be associated with
certain mental representations of bad and the good with the equivalent of good representations. This helps the individual to
cope with contradictions within the self. These contradictions is build upon the image that the world is shared in to a «us» and
a «them» who is good or bad.
Key words: linguistic peculiarities, military discourse, ATO, mass media, manipulation, armed conflict.

Останнім часом у науці про мас-медіа все відчутніше зазнає змін усталене в ХХ столітті уявлення про ЗМІ як про четверту владу. Без висвітлення у мас-медіа будь-яка подія нині залишається тільки річчю-в-собі і лиш оприлюднена у ЗМІ
вона перетворюється на спадок суспільства в цілому, таким чином дискурс ЗМІ виконує важливу функцію, утворюючи
сучасну картину світу.
Взагалі ЗМІ: телебачення, радіо, агентства новин, електронна та друкована періодика, блоги та інші джерела інформації в мережі інтернет, – мають кожен свої власні особливості, тому, щоб не розпорошуватись, обов’язково треба більш
вузько поставити перед собою конкретне завдання. Військовий дискурс у ЗМІ ми розглядаємо за принципом розмежування «ми-груп» і «вони-груп» (свої – чужі; наші – вороги; державні сили (у нашому випадку, це сили АТО) – повстанці, бойовики). При цьому важливу роль відіграє той факт, що ЗМІ здатні створювати і підтримувати негативний імідж «вони-груп»
і позитивний імідж «ми-груп». Особливі можливості для розвитку навичок перекладознавчого аналізу надає мережа Інтернет, що забезпечує доступ до практично безмежних текстових, візуальних, аудіо- та аудіовізуальних ресурсів. Отож, різноманітні електронні ЗМІ: українські, американські та російські. Їх у світі безліч. Особливості вживаної мови у них будуть
залежати від великої кількості різноманітних факторів: країни, політичної та економічної ситуації у цій країні та у світі,
тощо. Оскільки нас цікавлять лінгвістичні особливості перекладу іноземних ЗМІ або висвітлення нашими ЗМІ подій АТО,
бажано використати як джерело двомовні електронні ресурси новин. Найпоширенішими є наступні електронні ресурси
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новин: «ВестиRU», «ІноСМІ», «Корреспондент», «НьюсТаймс», «СвободнаяПресса», «Сі-Ен-Ен», «Укрінформ», «ЦензорНет», «Яндекс Новини 24», «Яндекс Новини». Вони всі мають сайти, що полегшує пошук необхідної нам інформації.
Однією з основних функцій мови, разом з інформативною, постає функція впливу та переконання. Беззаперечною на
сьогодні є здатність слова впливати на цільову аудиторію, але його примус цим не обмежується. Основне завдання слова
полягає у тому, щоб змінити за допомогою мовлення поведінку чи думку громадян, створити новий світогляд, сформувати
нові переконання. Тож, у ході дослідження автором було виявлено та проаналізовано лінгвістичні прийоми маніпуляції
громадською думкою у ЗМІ різних країн: України, США та Росії. Основна увага приділяється інтерпретації й опису маніпуляції як лінгвістичного феномена у військовому дискурсі ЗМІ. Наше дослідження дає змогу мовознавцям подивитися на
вивчення мови під іншим кутом, а саме: вивчати лінгвістику не як результат історичних, економічних, соціальних процесів
у суспільстві, а як спонукальний чинник, а мовлення кваліфікувати як процес формування суспільної думки та поведінки.
Цілком зрозуміло, що аспекти висвітлення АТО охоплюють той факт, що різні ЗМІ висвітлюють найрізноманітніші
події, іноді про щось взагалі замовчують, а про щось інше йдеться майже у кожному повідомленні. Проте, що стосується
лінгвістичних особливостей висвітлення теми АТО у ЗМІ, то вони полягають у тому, що висвітлення навіть однієї і тої
самої події можна подати у ЗМІ по-різному. Кожне слово, кожна граматична структура так чи так впливають на свідомість
людини, викликають певну реакцію, спонукають до певних дій чи висновків. Так би мовити, подати інформацію під іншим
кутом. Розглянувши тему повідомлення з українських ЗМІ «Найманці проводять перегрупування і готуються до боїв –
АТО», тут використано слова «найманці». Коли ми читаємо саме повідомлення, бачимо наступне «російсько-терористичні
війська проводять перегрупування й активно готуються до бойових дій», це приклад висвітлення подій українськими ЗМІ.
І зовсім не дивно, що використання слів «терористичні війська» викликає у українського читача негативні емоції. Якщо
ж спробувати висвітлити подію більш нейтрально, вона могла б прозвучати наступним чином: «За оперативними даними,
противник проводить перегрупування військ і активно готується до нових бойових дій», – йдеться у повідомленні».
Як висновок, можна впевнено стверджувати, що «терористи», «сепаратисти», «бойовики» та «найманці» у українських
ЗМІ – це ті самі групи озброєних людей, яких у російських ЗМІ називають «повстанцями» та час від часу також «бойовиками». До речі, у американських ЗМІ ці групи хоч і не називають «терористами», проте їх дії висвітлюють як дії «сепаратистів». У якості наочного прикладу наведемо наступний фрагмент: «This small transport hub in eastern Ukraine has become
a focus for bitter violence between Ukrainian military and pro-Russian separatists following a ceasefire agreement four days ago
that has faltered. Most of Ukraine’s armed forces have been pulled out of the strategic railroad town following weeks of fierce gun
battles and street fights, according to its military, while one rebel leader claimed that separatists had taken over 80% of the town.
Separatists also claimed to have 60 Ukrainian prisoners of war, although CNN cannot independently verify those claims» [39]. Як
ми бачимо, слова по-різному впливають на формування думки людини, яка читає текст повідомлення, таким чином вони,
начебто, і мають один і той самий денотат, проте в них різне конотативне значення.
У ході дослідження автор також дослідила лінгвістичний аспект відбору лексики для опису певних конкретних
подій і дійшла висновку, що він лежить в основі дискурсивного створення і впровадження у свідомість читачів стереотипів
та забобонів. Так, будь-яка згадка у ЗМІ США про тероризм викличе наступну асоціацію: терорист – обов’язково означає
араб (ЗМІ США навряд чи приклеять такий ярлик до американця). На нашу думку, саме тому ми бачимо чіткі відмінності
у висвітленні подій АТО українськими та американськими ЗМІ. У наших вітчизняних ЗМІ журналісти, пишучи статті про
новини з фронту АТО, та перекладачі, що перекладають статті іноземних ЗМІ про АТО, використовують багато синонімів
на позначення «проросійських військ», що ведуть бойові дії на сході України. Серед цих синонімів наявні не тільки слова
«бойовики», «російські найманці», «повстанці», «сепаратисти» і т.п., а й термін «терористи» також досить часто зустрічається у українських ЗМІ. Проте, на відміну від наших новин, у американських ЗМІ ми бачимо, що «проросійські війська»
так і називають «проросійськими військами» або «сепаратистами», проте у ході нашого дослідження у американських ЗМІ
нам ще жодного разу не зустрілося слово «терорист» на позначення «проросійських військ», залучених до конфлікту на
сході нашої країни. Це цілком пояснюється тим фактом, що у типового американця термін «терорист» викликатиме зовсім
інше конотативне значення ніж в українця: для нас це необов’язково має бути араб, проте у свідомості американців термін
«терорист» частіше асоціюється саме з арабами та проблемами ісламу, зокрема діями екстремістів та радикальних ісламістів. Цей стереотип був давно сформований американськими ЗМІ у свідомості населення у рамках загальної програми
по спрощенню маніпуляції свідомістю американців, і періодично використовувався медіамагнатами за необхідності. Цей
стереотип (точніше це навіть упередження) може працювати і навпаки: усі араби – терористи. А це вже досить чіткий негативний вплив на свідомість широкого кола аудиторії.
Механізми лінгвістичного впливу не однакові, кожний з них специфічний і вживається за певних умов. Ґрунтовно
дослідивши тонкощі висвітлення подій АТО у військовому дискурсі ЗМІ, ми пропонуємо наступний перелік характерних
лінгвістичних особливостей висвітлення теми АТО у ЗМІ:
1. Важливість тем (заголовків) повідомлень та статей ЗМІ (багато-хто не читає новини далі заголовка статті);
2. Впливовий характер речення або невеликої анотації до ключової статті (певне коло читачів новин прочитають назву
статті та ще й коротеньку анотацію до неї);
3. Вплив загального тексту повідомлень на сприйняття окремих новин, що відрізняються від більшості (у загальному
контексті «негативних» повідомлень окремі «позитивні» втрачають свою силу);
4. Використання художніх засобів під час висвітлення подій чи новин (таких, як оксиморон, порівняння, протиставлення, алюзії, тощо.);
5. Надзвичайний вплив фактору підбору «правильного» (або коректного) синоніму під час здійснення перекладу іноземних ЗМІ (заради досягнення найбільш адекватного перекладу);
6. Важливість врахування не тільки денотату, а й усіх ймовірних конотативних значень слова (як наприклад, із терміном «терорист», який зовсім по-різному зрозуміють українець та американець);
7. Потреба врахування країнознавчого аспекту під час перекладу новин іноземних ЗМІ;
8. Врахування ролі пасивного чи активного стану у реченнях (сприяє чіткому розрізненню аудиторією суб’єкта та
об’єкта дії, винуватця та жертви);
9. Використання цитат відомих діячів і не тільки (додає авторитетності ідеям);
10. Використання закоренілих лінгвістичних стереотипів (з метою здобути бажаний та чітко передбачуваний ефект та
вплив на аудиторію);
11. Використання лексичних обмежувачів (для вираження впевненості чи невпевненості, а також для «зняття» відповідальності за виражену думку чи констатування ймовірно хибних фактів);
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12. Дотримання когерентності, послідовності у викладенні новин (сприяє кращому розумінню та засвоєнню інформації, це як системність академічних знань);
13. Застосування прийому уточнення під час висвітлення новин (здебільшого поширено використовується саме прийом дедукції);
14. Важливість врахування параграфічних чинників (назва рубрики (наприклад, Special Report, News Special, Russia
in Turmoil, Ukraine in Conflict та ін.), розмір та колір шрифту також можуть погіршити чи покращити сприйняття нової
інформації цільовою аудиторією).
Для наочності результат роботи по дослідженню лінгвістичних особливостей висвітлення теми АТО у ЗМІ надається
у вигляді таблиці (Таблиця 1).
Таблиця 1. Лінгвістичні особливості висвітлення АТО у ЗМІ
№

Лінгвістична особливість

1.

Важливість тем (заголовків) повідомлень та
статей ЗМІ.

2.

Впливовий характер речення або невеликої
анотації до ключової статті.

3.

Вплив загального тексту повідомлень на
сприйняття окремих новин, що відрізняються
від більшості.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Використання художніх засобів під час висвітлення подій чи новин.
Надзвичайний вплив фактору підбору «правильного» (або коректного) синоніму під час
здійснення перекладу іноземних ЗМІ.
Важливість врахування не тільки денотату, а й
усіх ймовірних конотативних значень слова.
Потреба врахування країнознавчого аспекту під
час перекладу новин іноземних ЗМІ.
Врахування ролі пасивного чи активного стану
у реченнях.
Використання цитат відомих діячів і не тільки.
Використання закоренілих лінгвістичних
стереотипів.
Використання лексичних обмежувачів.
Дотримання когерентності, послідовності у
викладенні новин.
Застосування прийому уточнення під час висвітлення новин.
Важливість врахування параграфічних
чинників.

Примітки
Багато-хто не читає новини далі заголовка статті, тож назва статті
матиме ключове значення: вона може зацікавити читача і спонукати його до ознайомлення із деталями або ж ні.
Певне коло читачів новин прочитають назву статті та ще й коротеньку анотацію до неї.
У загальному контексті «негативних» повідомлень окремі «позитивні» втрачають свою силу. Під час аналізу статей ЗМІ у нашій
роботі ми погоджуємось із думкою, що «негативні теми негативно
впливають на свідомість реципієнтів» [4, с. 4].
Використання таких художніх засобів, як оксиморон, порівняння,
протиставлення, алюзії, тощо.
Відіграє важливу ролі у досягненні максимально можливої адекватності перекладу.
Як наприклад, із терміном «терорист», який зовсім по-різному
зрозуміють українець та американець.
Важливість врахування усіх екстралінгвістичних чинників під час
здійснення перекладу іноземних ЗМІ.
Сприяє чіткому розрізненню аудиторією суб’єкта та об’єкта дії,
винуватця та жертви.
Використання цитат додає авторитетності ідеям.
Застосовується з метою здобути бажаний та чітко передбачуваний
ефект та вплив на аудиторію.
Застосовуються для вираження впевненості чи невпевненості, а
також для «зняття» відповідальності за виражену думку чи констатування ймовірно хибних фактів
Сприяє кращому розумінню та засвоєнню інформації, це як системність академічних знань.
Здебільшого поширено використовується саме прийом дедукції.
Назва рубрики (наприклад, Special Report, News Special, Russia in
Turmoil, Ukraine in Conflict та ін.), розмір та колір шрифту також
можуть погіршити чи покращити сприйняття нової інформації
цільовою аудиторією.

Загалом простежується наступна закономірність: теми новин українських та американських інтернет ЗМІ про конфлікт
на сході України та АТО підкреслюють позитивні якості «ми-груп» (сили АТО) і негативні «вони-груп» (проросійські
війська, сепаратисти, найманці, терористи, тощо). Позитивні якості «вони-груп» і негативні «ми-груп» зазвичай не представлені у наших новинах ЗМІ (не з’являються у заголовках, на перших сторінках, або взагалі замовчуються). Це загальна
дискурсивна стратегія позитивної саморепрезентації і дифамації супротивника. Вона домінує у дискурсі інтернет ЗМІ про
воєнні події не лише на рівні тем, але і на інших рівнях. Цілком зрозуміло, що у російських ЗМІ все висвітлюється так
само, але по відношенню до власних «ми-груп» та «вони-груп».
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ФОНОСТИЛIСТИКА ТА МЕТОДИ ФОНОСТИЛIСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ МОВИ
Одним з актуальних напрямів сучасного мовознавства є вивчення особливостей реалізації соціальних функцій
мовних одиниць на різних рівнях, зокрема на фонетичному, що сприяє вирішенню деяких теоретичних проблем
функціонально-стилістичної диференціації мови та знаходить застосування в практиці викладання іноземних мов.
Початок подібних досліджень було покладено у працях послідовників Ш. Баллі та М.С. Трубецького, яки виявили
залежність варіювання звукового складу у різних мовних жанрах від лінгвістично релевантних факторів ситуації
мовлення. При цьому у якості головного стилетворчого фактору розглядався темп вимови. Результати експериментально-фонетичних досліджень на матеріалі різних мов, які свідчать про модифікацію сегментної та супрасегментної «оболонки» різних комунікативних типів висловлювань, вказують на необхідність врахування фонетичних
маркерів у якості потенційних складових функціональних стилів. Разом з тим не уявляється можливим говорити про
безпосередню кореляцію між фонетичними та функціональними стилями. Ця обставина підтверджується результатами досліджень С.М. Гайдучика, який дійшов висновку, що будь-який функціональний стиль може об’єднувати
у собі декілька фонетичних стилів, що різняться між собою як за просодичними структурами, так і за характером варіювання звукового складу. Використання новітніх комп’ютеризованих технологій досліждення звучної мови
дозволить суттєво розширити та уточнити перелік соціолінгвістичних факторів ситуації мовлення, які експлікуються через сукупності сегментних та супрасегментих ознакових параметрів. Аналіз позицій фонетистів, які
уособлюють різні наукові школи, засвідчує некоректність постулату стосовно того, що фоностилістика є новим
напрямком стилістичних досліджень, оскільки це редуцює її предмет та завдання. Інтегративний характер сучасного етапу наукового пізнання дозволяє визначити фоностилістику як міждисциплінарну науку, яка має свою власну
систему «цінностей», що визначає як постановку проблем дослідження, так і підходи до їх вирішення.
Ключові слова: фоностилістика, фонетичний стиль, функціональний стиль, варіативність звукового складу.
ФОНОСТИЛИСТИКА И МЕТОДЫ ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РЕЧИ
Одним из актуальных направлений современного языкознания является изучение особенностей реализации социальных функций языковых единиц на разных уровнях и, в частности, на фонетическом, что способствует решению
ряда теоретических проблем функционально-стилистической дифференциации языка и находит применение в практике преподавания иностранных языков. Начало подобных исследований было положено в работах последователей
Ш. Балли и Н.С. Трубецкого, которые выявили зависимость варьирования звукового состава в разных речевых жанрах от лингвистически релевантных факторов ситуации общения. При этом в качестве основного стилеобразующего фактора рассматривался темп произношения. Результаты экспериментально-фонетических исследований на
материале разных языков, свидетельствующие о модификации сегментной и супрасегментной «оболочки» различных коммуникативных типов высказывания, указывают на необходимость учета фонетических маркеров в качестве потенциальных составляющих функциональных стилей. Вместе с тем не представляется возможным говорить
о непосредственной корреляции между фонетическими и функциональными стилями. Данное обстоятельство подтверждается результатами исследований С.М. Гайдучика, который пришел к выводу, что любой функциональный стиль может объединять несколько фонетических стилей, различающихся между собой как по просодическим
структурам, так и по характеру вариативности звукового состава. Использование новых компьютеризированных
технологий исследования звучащей речи позволит существенно расширить и уточнить инвентарь социолингвистических факторов ситуации общения, которые эксплицируются через наборы сегментных и супрасегментных признаковых параметров. Анализ позиций фонетистов, принадлежащих к разным научним школам, свидетельствует
о некорректности постулата о том, что фоностилистика является новым направлением стилистических исследований, поскольку это редуцирует ее предмет и задачи. Интегративный характер современного этапа научного
познания позволяет говорить о фоностилистике как о междисциплинарной науке со своей собственной системой
«ценностей», которые проявляются как в постановке проблем исследования, так и подходах к их решению.
Ключевые слова: фоностилистика, фонетический стиль, функциональный стиль, вариативность звукового состава.
PHONOSTYLISTICS AND METHODS OF THE PHONOSTYLISTIC INVESTIGATION OF SPEECH
One of the topical issues of modern linguistics is the study of manifestation peculiarities of the social functions of language
units on different levels and on the phonetic level in particular, which contributes to the solution of a number of theoretical
problems of the functional stylistic differentiation of the language and which can be utilized in the development of communicative methods of teaching foreign languages. The foundations of such research have been laid in the works of the followers of
the teaching of Ch. Bally and N.S. Trubetskoy after their detecting the dependence of sound segment variability occurring in
different speech genre contexts on the linguistically relevant factors of the communicative situation. The main potential in the
speech style discrimination has bean attributed to the tempo of pronunciation. Results of experimental phonetic research of
the sound matter of different languages which testify to various modifications of the segmental and suprasegmental «shell» of
communicatively-different types of sentences, indicate the necessity of considering phonetic markers to be potential constituents
of functional styles. Nevertheless the one-to-one correlation between phonetic and functional styles does not appear to be plausible. This fact has been confirmed by the results of investigations conducted by S.M. Gaiduchik who came to the conclusion
that any functional style can integrate in itself several phonetic styles which differ from each other both in prosodic structures
and in the character of the sound segment variability. The subsequent utilization of updated computer-assisted technologies of
the investigation of spontaneous speech will considerably enhance and particularize the inventory of the sociolinguistic factors
of the communicative situation which become explicit through the sets of segmental and suprasegmental indicative parameters.
The overview of opinions expressed by phoneticians who associate themselves with different scientific schools testifies to the
vulnerability of the postulate according to which phonostylistics should be considered to be a new direction of stylistic research,
because it threatens to promote detrimental reduction of its subject-matter and aims. The integrative character of the presentday stage of scientific cognition makes it possible to treat phonostylistics as an interdisciplinary science with the inherent system
of «values» that are elucidated both in formulating the current problems of research and in the approaches to their solution.
Key words: phonostylistics, phonetic style, functional style, sound segment variability.

Фоностилистика стала той «золотой жилой» науки, которая в последние годы привлекает внимание отечественных и
зарубежных исследователей новизной, глубиной и широтой тем, открывающихся в ней.
Фоностилистика является относительно молодой дисциплиной, однако, сам термин – не новый. В языкознании принято считать, что он введён в научную литературу Ш. Балли для определения экспрессивной фонетики, или «звуковой
стилистики» – «Lautstilistik» – по определению Н.С. Трубецкого [8, с. 18].
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А. А. Реформатский писал, что «всякая наука в своем развитии переживает обычно три стадии: 1) хаотичное накопление материала; 2) классификация и накопление множества мелких законов (период плюрализма); 3) обобщение
и сведение к немногим общим законам (стремление к монизму)» [7, с. 157]. Если согласиться с мнением А.А. Реформатского, то первые этапы развития фоностилистики начались тогда, когда последователи Ш. Балли и Н.С. Трубецкого
(Ж. Марузо, Л.В. Щерба, Д. Джоунз, П. Пасси, В.И. Чернышев и др.) в своих исследованиях стилистических различий
на фонетическом уровне обнаружили вариативность звукового состава в различных речевых жанрах в зависимости от
экстралингвистических факторов речевого общения. В связи с этим начался поиск классификации стилей произношения,
которая отражала бы специфику функционирования фонетических средств языка в устной форме речи. Фонетическая
вариативность на сегментном уровне являлась в то время основным показателем дифференциации стилей произношения;
к исследованию просодии лингвисты обратятся несколько позднее. В качестве основного стилеобразующего фактора рассматривался темп произношения. Л.В. Щерба [9, с. 21] различал два стиля произношения: полный и неполный, основанные
на диаметрально противоположных степенях темпа речепроизводства, обусловливающих различную степень четкости и
ясности произношения.
С конца 50-х годов ХХ века в центре внимания исследователей находятся фоностилистические различия как сегментного, так и супрасегментного уровня. Этому во многом способствовало бурное развитие социолингвистики и социофонетики, когда фонетика стала привлекать в свои исследования методы и достижения смежных наук.
А.Д. Петренко [5] отмечает, что если диалект и различные формы разговорного языка связаны, прежде всего, с географическим происхождением носителя языка, то социальный статус коммуниканта воплощен в его социолекте, а характеристики и особенности коммуникативной ситуации отражаются на стилистическом уровне, т.е. на уровне функционального и произносительного стиля. Тем самым, как подчеркивает автор, стилистика и фоностилистика приобретают
социологическое обоснование или социолингвистический аспект, на что применительно к немецкому языку указывал
С.М. Гайдучик [3].
Существовали и теоретические предпосылки для выделения и становления фоностилистики: в частности, традиционная теоретическая фонетика, как правило, абстрагировалась от задачи выявления и описания стилей произношения
устной речи, а фоностилистика взяла на себя решение этой проблемы экспериментально-фонетическими методами исследования, ещё раз подтверждая справедливость слов Ю.Н. Караулова о том, что «языкознание приобретает статус науки
экспериментальной» [4, с. 112].
Как известно, Л.В. Щерба выступал за широкое применение эксперимента в лингвистических исследованиях и писал
по этому поводу: «Особенно плодотворен метод экспериментирования в синтаксисе и лексикографии и, конечно, в стилистике. … Я бы даже сказал, что без эксперимента почти невозможно заниматься этими отраслями языкознания» [10, с. 9].
Фонетика, изучающая объективные характеристики звукового строя языка, является одной из наиболее приспособленных
областей для проведения экспериментальных исследований.
Основываясь на cтавших классическими положениях Н.С. Трубецкого [8], многие лингвисты рассматривают фоностилистику как раздел лингвистической стилистики или фонетики, «изучающей экспрессивные свойства произносительных
вариантов слов и словосочетаний» [1, с. 401].
Фоностилистика рассматривает фонетические процессы и явления с точки зрения их стилистической специфики, т.е.
учитывая факторы, дающие общую экстралингвистическую картину самого акта коммуникации, с последующим анализом влияния этих факторов на распределение, функционирование и акцентуацию фонетических единиц в речи. С точки
зрения Р.К. Потаповой [6, с. 237], фоностилистика представляет собой область научно-исследовательской деятельности, возникшую в результате привлечения в лингвистический анализ, осуществляемый на стыке фонетики и стилистики,
экстралингвистических факторов. Поэтому, позиционируя себя как новая междисциплинарная наука, фоностилистика
сформировала свою собственную систему с учетом использования в своих исследованиях опыта функциональной стилистики, фонетики и социолингвистики.
Задача становления осложнялась тем, что в функциональной стилистике существует кризис понятия функционального
стиля, отсутствуют единые общепринятые критерии для его выделения, не решен вопрос о системном характере стиля и
о наличии своего, специфического для каждого стиля, набора дистинктивных параметров. Результаты экспериментальнофонетических исследований Г. Майнхольда, С.М. Гайдучика, А.Д. Петренко [12; 3; 5] свидетельствуют о том, что существующие в настоящее время методики и принципы классификации стилей, применяемые в функциональной стилистике,
не могут быть непосредственно экстраполированы на фоностилистические исследования устной речи. Следовательно,
фоностилистика сама должна была дать ответ на стоящие перед ней открытые основополагающие вопросы.
На основании лингвистической интерпретации результатов своих экспериментально-фонетических исследований
С. М. Гайдучик пришел к выводу, что любой функциональный стиль может объединять несколько фонетических стилей,
различающихся по просодическим структурам и по характеру вариативности звукового состава [3, с. 9]. В свое время Л.В.
Щерба также подчеркивал, что звучащая речь является многообразной и не всегда вмещается в определенные рамки: «Абсолютно понятно, что здесь может быть множество переходных степеней…» [9, с. 134].
Термин «экспрессивные свойства» (по выражению Н.С. Трубецкого – «экспрессивные средства») не всегда понимался
и понимается лингвистами однозначно [8, с. 34]. Один из подходов представлен в работах лингвистов, сосредоточивших
свое основное внимание на исследовании стилей произношения в собственно лингвистическом плане [2]. Репрезентацией
другого подхода являются исследования фоностилистических характеристик спонтанной речи, в которых акцент делается
на изучение фонетической экспликации социолингвистических, индивидуальных особенностей коммуникантов или их
эмоционального состояния [5; 11].
Существующие разногласия в понимании предмета фоностилистических исследований выражаются и в принципах
отбора экспериментального материала, в методике его обработки, лингвистической интерпретации и оценке результатов
экспериментальных исследований. Так, например, при изучении фоностилистических явлений в лингвистическом плане необходимо получить запись одних и тех же испытуемых в различных ситуациях, в то время как при исследовании
эмоциональных характеристик говорящего или его принадлежности к определенной социальной группе достаточно и
одной записи.
Современное состояние фоностилистики достигло такого уровня, когда перед учеными встала необходимость провести детальный анализ и оценить весь опыт, достигнутый с момента становления фоностилистики в качестве самостоятельной лингвистической дисциплины. Такая оценка достижений фоностилистики поможет правильно определить ее место в
структуре лингвистики как науки и очертить пути ее дальнейшего развития.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

304

Круг проблем и явлений, попадающих в поле зрения фоностилистики, весьма обширен, однако, по признанию большинства исследователей, центральной проблемой фоностилистики является проблема создания классификации стилей
произношения и определение их сегментных и супрасегментных характеристик, а также изучение фоностилистических
особенностей различных видов звучащей речи. Комплекс других основных задач, входящих в компетенцию исследования
фоностилистики Р. К. Потапова [6, с. 127] предлагает обозначить рассмотрением следующих вопросов: а) проблема речевой нормативности, а именно: исследование кодифицированной нормы литературного произношения, отклонения от которой являются стилистически маркированными; б) проблема фонетической синонимии на сегментном и супрасегментном
уровнях, т.е. нахождение вариантов звучания, речевое функционирование которых обусловлено ситуативными факторами;
в) разработка типологии речевых высказываний, учитывающей, прежде всего виды речи (устная, письменная), формы
общения (диалог, монолог, полилог), характер отношений между коммуникантами (официальный, неофициальный) с
учетом их статусных признаков и гендерной принадлежности общающихся; г) изучение и описание жанровых характеристик речи, которые передаются с помощью фонетических средств (например, «стиль» сказки); д) определение набора
сегментных фонетических характеристик, участвующих в передаче того или иного эмоционального состояния говорящего; е) проблема фоностилистических различий, обусловленных лингвистически релевантными социальными факторами ситуации общения; ж) изучение изменения интонационной структуры высказывания в зависимости от передаваемых
эмоциональных значений.
Комплексное решение каждой из вышеперечисленных задач на материале разных коммуникативных типов высказы
вания будет, несомненно, способствовать выявлению и описанию стиледифференцирующих маркеров и эмоционально
различительных признаков на фонетическом уровне языковой системы, а также наиболее типичных для изучаемого типа
высказывания акустических параметров.
Отечественные и зарубежные лингвисты единодушны в том, что изучение закономерностей функционирования фонетических средств в различных по коммуникативной направленности экстралингвистических условиях с учетом проблемы
соотношения функциональных и фонетических стилей представляет значительный интерес для дальнейшего развития
структурной и прикладной фонетики, а также для различных областей «традиционного» языкознания.
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РЕЄСТР УТРАЧЕНОГО ТОМУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА
ЗА РЕД. А. КРИМСЬКОГО ТА С. ЄФРЕМОВА: УМОВНЕ ВІДТВОРЕННЯ
У статті за методикою зведеного реєстру здійснено спробу відтворити фрагмент матеріалу, що міг лягти в
основу російського реєстру IV тому Російсько-українського словника за ред. А. Кримського та С. Єфремова: заналізовано зовнішні чинники – реєстри вірогідно залучених лексикографічних джерел; внутрішні – принципи, сформульовані авторським колективом РУСа.
Ключові слова: російсько-український словник, зведений реєстр, імовірний реєстр, утрачений том.
РЕЕСТР УТРАЧЕННОГО ТОМА РУССКО-УКРАИНСКОГО СЛОВАРЯ ПОД РЕД. А. КРЫМСКОГО И
С. ЕФРЕМОВА: УСЛОВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В статье по методике сводного реестра предпринята попытка воссоздать фрагмент материала, который
мог лечь в основу русского реестра IV тома Русско-украинского словаря под ред. А. Крымского и С. Ефремова: проанализовано внешние факторы – реестры достоверно и возможно привлеченных лексикографических источников;
внутренние – принципы, сформулированные авторским коллективом РУСа.
Ключевые слова: русско-украинский словарь, сводный реестр, вероятный реестр, утерянный том.
THE REGISTER OF LOST VOLUME RUSSIAN-UKRAINIAN DICTIONARY ED. A.KRYMSKY AND
S. EFREMOV: ATTEMPTS RECONSTRUCTION
The article by the method of the consolidated register an attempt to recreate a fragment of material which could form
the basis of the Russian registry of the 4th volume of the Russian-Ukrainian dictionary, ed. A.Krymsky and S. Efremov: were
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analyzed by external factors – registers significantly and perhaps attracted lexicographical sources; internal – the principles
formulated by a team of dictionary.
Keywords: Russian-Ukrainian dictionary, consolidated register, probable register, lost volume.

На переконання сучасних мовознавців, Російсько-український словник за ред. А. Кримського та С. Єфремова (далі –
РУС) «є не лише найґрунтовнішим натепер російсько-українським словником, а й джерелом питомої української лексики,
взірцевих словотворчих моделей, мовних конструкцій та усталених висловів, зразків запозичування іншомовних слів та
їх адаптування до системи української мови. Він не лише не застарів, а по глибшому вивченні напевне постане як найповніше й найдокладніше сучасне лексикографічне джерело, що його значення для дальшого розвитку української мови
важко перебільшити» [2].
Четвертий, утрачений том цього епохального словника – це трагічна й загадкова сторінка українського мовознавства, у
якій, мов у краплині води, відбивається одвічне протистояння вільної самобутності українського духу й імперських амбіцій північного сусіда. Вилучення з науково-практичного обігу опублікованих томів і знищення четвертого (уже набраного
в друкарні) тому академічного словника було наслідком зміни політичного курсу Уряду УРСР: «одним з головних завдань
новозаснованого Інституту мовознавства Академії.. було, власне, викриття «націоналістичного шкідництва» в праці Академії Наук та її інституцій» [6].
Жодних слідів IV тому РУСа досі виявити не пощастило. Однак про його вміст можна великою мірою судити за матеріалами перших трьох томів: «можна відтворити дериваційні ланцюжки слів із четвертого тому згідно з моделями, очевидними з матеріялу перших трьох томів.. До складання українського реєстру можуть стати в пригоді й дієслова доконаного
виду (та відповідні віддієслівні іменники)» [2]. Ідеться насамперед про відновлення української частини за рахунок внутрішнього резерву опублікованих томів РУСа. Так само можна наблизитися до відновлення російської частини словника
[див. статтю Ю. Поздрань у цьому збірнику].
Для укладання матеріалів до реєстру втраченого тому ми спробували залучити зовнішній резерв – лексикографічні передумови й настанови авторів щодо РУСа, опубліковані у передмові до I тому та післяслові до ІІ тому. Так, для укладання
РУСа для реєстру російських слів «використані були цілком «Русско-французский словарь» Макарова, «Полный словарь
русскаго и польскаго языка» Дубровського і «Словарь росийсько-український» М. Уманця і А. Спілки (Львів 1893); окрім
того, підчас роботи, систематично бралися до уваги «Словарь» Даля і «Словарь русскаго языка» Рос. Акад. Наук» [4:
Переднє слово]. Проте остання праця не могла бути залучена до укладання IV тому, оскільки лише в 1906–1926 рр. було
укладено метаріали до букви К, а пізніше (1932–1937 рр.) – окремі виписки на літери А, Д, И, Л, М, Н, О [1: 137].
Отже, для формування реєстру, що міг лягти в основу російської частини IV тому РУСа вважаємо за необхідне:
а) скласти реєстр за словниками М.П.Макарова, П.П. Дубровського, М. Уманця та А. Спілки, адже вони були «використані цілком»; б) сформувати «фоновий» реєстр за матеріалами словника В. Даля, який «систематично брався до уваги»;
в) влити до реєстру одиниці російсько-українських та деяких українсько-російських словників к. ХІХ – поч. ХХ ст. для
виявлення актуальних, затребуваних на той час слів; г) урахувати низку слів на Р–Я, що в І–ІІІ томах РУСа вміщені за відсиланнями «см.» та «срв.» – ці ремарки переконливо засвідчують наявність того чи того слова у реєстрі IV тому. («см.»
означає повне розроблення статті, до якої відсилає, «срв.» як факультативний елемент тлумачення пропонує додаткові
відтінки слова через порівняння із синонімами чи одиницями дериваційного ланцюжка). Такий реєстр відсилань обсягом
близько 1100 одиниць уклала Ю. Поздрань.
Залучення до аналізу словника за ред. С. Головащука ([РУСГ], 3 т., 1969) та нового академічного Російсько-українського словника ([РУСН], 3 т., 2013) увиразнює результати спостережень за реєстрами перекладних словників «до» і «після»
IV тому РУСа. Тогочасні українсько-російські словники сигналізують про актуальність того чи того слова (їхні індекси
подано курсивом). Щодо ідеологічних настанов, зреалізованих авторами в післямові до ІІ тому, ітиметься далі, оскільки
вірогідність входження того чи того слова до словника залежить як від субʼєктивного, так і обʼєктивного чинників – тогочасної поширеності, авторитетності лексеми тощо.
Отже, шляхом суцільної вибірки складних слів з компонентом равно- створюємо зведений реєстр за словниками, що
стали (за свідченням авторів РУСа) або могли стати основою реєстру1 : ТСД РФС ПСРП РУСУС РУСТПГ РУСК РУСФХ
СМУ РУСПМ СТТ РУСВТ РУСТПЕ РУСТТ СПТ РУСДМ СБТ РУСІ (РУС) СУР СГ [РУСГ] [РУСН] (див. табл.)
Таблиця 1. Зведений реєстр складних слів із компонентом равно-.
равноангелен
ТСД
равноапо\стольный
ТСД РФС ПСРП (разом з равноапо\стольский) СМУ [РУСН]
равноапо\стольский
ТСД ПСРП (при равноапо\стольный)
[равнобе\дренник]
[РУСГ] [РУСН]
равнобе\дренность
РФС [РУСГ] [РУСН]
равнобе\дренный
ТСД РФС РУСУС СМУ РУСТТ СПТ РУСІ СУР [РУСГ] [РУСН]
равнобо\кий
ТСД ПСРП (разом з равнобо\чный) РУСТТ
равноборо\дник
РФС (бот.)
РФС (при равнобо\кий) ПСРП РУСУС СМУ СПТ (разом з равносторонний) РУСІ
равнобо\чный
[РУСГ] [РУСН]
равнобра\тственный
РФС
равновели\кий
РУСТТ [РУСГ] [РУСН]
равновели\кость
СПТ (при ра\венство і окр.)
[равновероя\тностный]
[РУСН]
[равновероя\тный]
[РУСН]
1
Лексеми подаємо у сучасній графіці; індекси словників – у хронологічному порядку (з огляду на перше видання); у дужках
після індекса словника вказуємо особливості розміщення у словникових статтях; у разі, коли в оригіналі слово ненаголошене і не
трапляється в інших словниках, наголос не ставимо; півжирним виокремлюємо базові словники, згадані у передмові до 1 т. РУСа;
у ламаних дужках – лексеми з РУСГ 1969 р. та РУСН 2013 р. та індекс цих словників; у круглих дужках – РУС, коли реєстрове
слово трапляється у тексті 1–3 томів.
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равновес
равнове\сие
равнове\сно
равнове\сный
[равновесо\мый]
[равнове\сящий]
равновечный
равновидность
равновидный
равновозмо\жность
равновозмо\жный
[равновозрастно\й]
равновозрастный
равновременно
равновре\менность
равновре\менный
[равновы\годно]
[равновы\годность]
[равновы\годный]
равноглазый
равногодка
равногра\нный
равногу\бник
[равноде\йственный]
равноде\йствие
равноде\йствующий (і равноде\
йствующая)
равноделящая плоскость
равноде\нник
равноде\нственник
равноде\нственный
равноде\нствие
равнодутествовать
равноду\шие
равноду\шничать
равноду\шно
равноду\шный
равножелательный
равнозна\чащий
[равнозна\чимый]
равнозначи\тельность
равнозначи\тельный
[равнозна\чно]
равнозна\чность
равнозна\чный
равнозоркий
равноимённый
равнокрайний
равнокры\лый
равнолепестно\й
равноле\тие
равнолетки
равноле\тный (равноле\тний)
равноле\тность
равноли\стный
равномерно-…
равноме\рно
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ТСД
ТСД РФС ПСРП РУСУС РУСТПГ РУСК РУСФХ СМУ РУСПМ СТТ РУСВТ РУСТПЕ
РУСТТ СПТ СБТ РУСІ (РУС) СУР СГ [РУСГ] [РУСН]
РФС ПСРП СМУ РУСІ
ТСД РФС ПСРП РУСУС СМУ РУСДМ РУСІ СГ СУР [РУСГ] [РУСН]
[РУСН]
[РУСН]
ТСД
ТСД
ТСД
СПТ
РУСТТ СПТ
[РУСН]
ТСД
СМУ
РФС ПСРП РУСТТ СПТ
ТСД РФС ПСРП СМУ РУСТТ СПТ (РУС)
[РУСН]
[РУСН]
[РУСН]
ТСД
ТСД
РФС
РФС
[РУСН]
РУСПМ
ТСД РФС РУСУС РУСФХ СМУ РУСПМ РУСТПЕ РУСТТ СПТ РУСДМ РУСІ [РУСГ]
[РУСН]
СПТ
ТСД ПСРП (при равноде\нственник) РУСУС СМУ РУСІ
ТСД РФС ПСРП (разом з равноде\нник) РУСУС
ТСД РФС ПСРП СМУ СПТ [РУСГ] [РУСН]
ТСД РФС ПСРП РУСУС РУСТПГ РУСК РУСФХ СМУ РУСПМ СПТ РУСІ (РУС)
[РУСГ] [РУСН]
ТСД
ТСД РФС ПСРП РУСУС РУСК СМУ РУСПМ РУСІ (РУС) СГ СУР [РУСГ] [РУСН]
ТСД [РУСГ] [РУСН]
РФС ПСРП РУСУС СМУ РУСПМ РУСІ (РУС) СГ СУР [РУСГ] [РУСН]
ТСД РФС ПСРП РУСУС СМУ РУСПМ РУСІ (РУС) СГ СУР [РУСГ] [РУСН]
ТСД
РФС ПСРП РУСУС СМУ РУСПМ СПТ (ущ) РУСДМ (ущ) РУСІ [РУСГ] [РУСН] (разом
з равнозна\чимый)
[РУСГ] [РУСН] (при равнозна\чащий)
РФС
РФС [РУСН]
[РУСГ] [РУСН]
РУСТПЕ РУСТТ [РУСГ] [РУСН]
РУСТПЕ РУСТТ СПТ [РУСГ] [РУСН]
ТСД
ТСД РУСУС [РУСН]
СПТ
РФС [РУСН] (мн.)
РФС
ТСД ПСРП (разом з равноле\тность)
ТСД
ТСД ПСРП РФС РУСУС
ТСД ПСРП (при равноле\тие)
РФС
СТТ (у скл.: равномерно-нагруженный вал, равномерно-переменное движение, равномерно-ускоренное движение)
РФС ПСРП РУСУС СМУ СПТ РУСІ [РУСГ] [РУСН]
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равномерно-замедленный
равномерно-намагниченный
равномерно-переменный
равномерно-ускоренный
равноме\рность
равноме\рный
равномо\щие
равномо\щность
равномо\щный
[равнонапряжённый]
равноно\гие
равноно\гий
равнонощие
равнообра\зие
равнообра\зно
равнообра\зность
равнообра\зный
равноо\сный
равнооста\точность
равноотстоя\щий
равнопереме\нный
равнопле\чий
равноплечность
равнопло\дник
равнопотенциа\льность
равнопотенциа\льный
равнопра\вие
[равнопра\вно]
равнопра\вность
равнопра\вный
равнопрестольность
[равнопромежу\точный]
[равнопроце\нтный]
[равнопро\чность]
[равнопро\чный]
равнопы\льниковый
равнорасши\ренный
[равнорасполо\женный]
[равнораспределе\ние]
[равнораспределённый]
равноресничные
[равноресни\чный]
равносекционный
[равносигна\льный]
равноси\лие
равносилки
[равноси\льно]
равноси\льность
равноси\льный
[равносло\жность]
[равносло\жный]
[равнососта\вленный]
равноспоровые
равноство\рчатый
равностенный
[равностепе\нный]
равносто\ронний
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СПТ
РУСТПЕ
СПТ
СПТ
РФС ПСРП РУСУС РУСПМ СПТ РУСВТ РУСТПЕ РУСТТ РУСІ [РУСГ] [РУСН]
ТСД РФС ПСРП РУСУС РУСК СМУ РУСПМ СТТ РУСВТ РУСТПЕ РУСТТ СПТ
РУСДМ СБТ РУСІ (РУС)
РФС (разом з равномо\щность, равноси\лие)
РФС (при равномо\щие)
ТСД РФС
[РУСН]
СПТ [РУСН]
РФС СПТ СБТ [РУСН]
ТСД
ТСД ПСРП РУСУС СМУ
ПСРП СМУ
ПСРП
ТСД ПСРП РУСУС СМУ
РФС СПТ
РФС
РФС ПСРП РУСУС СМУ РУСТПЕ РУСІ СУР
РФС [РУСГ] [РУСН]
СТТ РУСТТ СПТ [РУСГ] [РУСН]
РУСТТ
РФС
РУСТПЕ
РУСТПЕ (разом з эквипотенциальный)
РУСПМ РУСДМ РУСІ (РУС) [РУСГ] [РУСН] (разом з равнопра\вность)
[РУСГ] [РУСН]
ТСД РФС РУСПМ РУСДМ РУСІ (РУС) [РУСГ] [РУСН] (при равнопра\вие)
ТСД РФС ПСРП РУСУС СМУ РУСІ РУСПМ РУСДМ СГ СУР [РУСГ] [РУСН]
ТСД
[РУСН]
[РУСН]
[РУСГ] [РУСН]
[РУСГ] [РУСН]
РФС
РФС
[РУСН]
[РУСН]
[РУСН]
СПТ [РУСН]
СБТ [РУСН]
РУСТПЕ
[РУСН]
РФС (при равномо\щие) ПСРП
ТСД
[РУСГ]
РФС РУСТПЕ [РУСН]
ТСД РФС ПСРП РУСУС РУСК СМУ РУСПМ РУСТПЕ РУСТТ СПТ РУСДМ РУСІ СГ
СУР [РУСГ] [РУСН]
[РУСН]
[РУСГ] [РУСН]
[РУСН]
СПТ СБТ
РФС
ТСД
[РУСГ] [РУСН]
ТСД РФС ПСРП РУСУС СМУ РУСТТ СПТ (при равнобочный і окр.) РУСІ СУР (РУС)
[РУСГ] [РУСН]
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равносторо\нность
равносто\ящий
равнотя\жка
[равноуго\льник]
равноуго\льность
равноуго\льный
равноудалённый
[равноуско\ренный]
равноце\нно
равноце\нность
равноце\нный
равноча\стие
равноча\стный
равночи\сленный
равночле\нный
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РУСТТ
ТСД РФС ПСРП (о\ю) СМУ (тс) РУСІ (тс)
РФС
[РУСГ] [РУСН]
РФС ПСРП РУСТТ
ТСД РФС ПСРП РУСУС СМУ РУСТТ СПТ РУСІ СУР [РУСГ] [РУСН]
СПТ (разом з равноотстоящий) [РУСГ] [РУСН]
[РУСГ] [РУСН]
РФС ПСРП РУСУС [РУСГ] [РУСН]
ТСД РФС ПСРП РУСУС СМУ РУСПМ РУСТТ РУСІ [РУСГ] [РУСН]
ТСД РФС ПСРП РУСУС СМУ РУСПМ РУСТТ РУСДМ РУСІ СУР [РУСГ] [РУСН]
РФС
ТСД РФС
РФС [РУСН]
РФС [РУСГ] [РУСН]

Укладений реєстр містить 142 слова. Із ТСД – 48 (16 із них не виявлено в жодному із залучених словників, решта слів
більше чи менше репрезеновані в лексикографічній продукції того часу, а одне – равноду\шничать – перескочило від В.
Даля аж до академічного тритомника РУСГ (1969 р.) без жодного посередника). Праці, реєстр яких «ураховано цілком»
(але, напевно, усе-таки критично) репрезентовані такими даними: РФС – 58; ПСРП – 37; РУСУС – 27. Хоча б в одному
з цих словників трапляється 70 слів. [РУСГ] має в реєстрі 43 слова, 11 з яких (переважно терміни) досі не траплялося в
реєстрах РУСів к. ХІХ – поч. ХХ ст.
Отже, вірогідно, в реєстрі РУС були насамперед ті лексеми, що становлять реєстр РФС, ПСРП, РУСУС та тогочасних
РУСів (їх наведено прямим шрифтом). З огляду на зауваження авторів у післямові до ІІ тому РУСа про «критичне використовування, як головних джерел, для реєстру російських слів і в їх семантичному та фразеологічному розробленні словників Даля і російського академічного» [4: Післяслово до 2, 3 випусків ІІ тому], лексеми тільки з ТСД у пропонованому
списку позначено курсивом як такі, що маловірогідно ввійшли б до словника. Зважаючи на «максимальне скорочування в
доборі реєстрових – слів, у семантиці та фразеології тих специфічних дворянсько-поміщицьких і церковницьких елементів
російської мови» [4: Післяслово до 2, 3 випусків ІІ тому], такі слова, як равноангелен ТСД, равноапо\стольный ТСД РФС
ПСРП, равноапо\стольский ТСД ПСРП навряд чи потрапили б до IV тому.
Слова, що вперше зʼявилися у [РУСГ] – це насамперед похідні від раніше зафіксованих одиниць: [равноси\льно], [равнозна\чно], і переважно терміни: [равнобе\дренник], [равноуго\льник], [равноуско\ренный] [РУСГ]. Деякі лексеми [РУСГ]
переймає прямо з РФС: равнопереме\нный, равночле\нный. З огляду на настанову про «широке критичне використовування
термінологічних словників, надто російсько-українських, що з’явилися в УСРР і Західній Україні за останні дванадцять
років» [4: Післяслово до 2, 3 випусків ІІ тому], РУС, певно, ввібрав одиниці із РУСТТ, РУСПМ, РУСДМ тощо, також міг
охопити й деякі лексеми, що пізніше ввійшли до [РУСГ], хоча це припущення потребує перевірки на матеріалі великої
джерельної бази.
Водночас автори РУСа наголошують на недостатній опрацьованості й усталеності певних галузевих терміносистем,
як-от, ботанічної. Тому одиниці, освоєні словниками природничої та біологічної термінології, що своїм виходом у 1928
та 1931 рр. суттєво виправили розхитаність у цій галузі, могли ввійти до РУСа як уже кодифіковані: равноресничные,
равноспоровые, равноногие СПТ СБТ. А от такі ремарковані терміни із РФС, як равнобра\тственный (бот.), равнолепестно\й
(бот.), равнотя\жка (зоол.), равноство\рчатый (зоол.), равнопы\льниковый (бот.), равнопло\дник (бот.) та ін. лишились
неопрацьованими як галузевими, так і загальномовними перекладними українськими словниками того часу, а отже, вірогідність потрапляння до РУСа менша.
Відзначаємо слова, входження яких до реєстру зафіксовано посиланням на них ремаркою «см.» у самому тексті РУСа:
равноде\нствие, равноме\рный, й одиниці, що неопосередковано задокументовано в РУСі в статтях як тлумачення відтінків значень: равнове\сие, равноду\шный, равноду\шно, равносторо\нний.
Немовби передрікаючи сумну розвʼязку епохальної праці, безупинне наближення до закономірного в умовах тоталітарного режиму фіналу, новий колектив РУСа, який завершував 2 і 3 випуски ІІ тому (а вони вийшли вже після ІІІ
тому), сформулював корективи «у дусі часу», які нависли над РУСом дамокловим мечем уже на етапі підготовки IV тому:
зменшити кількість звернень до «української дореволюційної минувшини», до «цитат релігійного змісту», «оздоровити
академічний словник, не допуститися в цій його частині шкідливих буржуазних і націоналістичних тенденцій попередніх
випусків, зробити з його корисне знаряддя для будування української пролетарської культури», хоча редакційна колегія
й «дала місце в Словнику і цікавішим діялектизмам та провінціялізмам, намагаючися, проте, систематично відзначати їх
локальний характер» [4: Післяслово до 2, 3 випусків ІІ тому].
Так почався рух до нівелювання самобутності й сили українського слова, мови, відмінностей між «братніми» мовами, а
отже, до знищення IV тому, який, напевно, так і не задовольнив вимоги прокрустового ложа нового часу, де все «застаріле
в цій спадщині» було сприймане «чи то як зайвий баласт, чи то як ворожий, явно шкідливий для розвитку та нормування
літературної мови українського пролетаріяту чинник» [4: Післяслово до 2, 3 випусків ІІ тому].
Вважаємо, що це питання потребує глибоких мовознавчих досліджень, зокрема лексикографічних, із активним залученням автоматизованих методів опрацювання інформації для виявлення й окреслення тенденцій у розвитку як мови, так
і лексикографії, становлення й кодифікування мовної норми у словниках.
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СПЕЦИФІКА НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
У НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Стаття присвячена актуальній проблемі специфіки написання реферату зі спеціальності англійською мовою у
немовних вищих навчальних закладах. Процес формування знань, умінь та навичок реферування спеціальних текстів
описується у статті. Розкриваються специфічні вимоги до реферування іншомовних текстів студентами немовних
вищих навчальних закладів.
Ключові слова: реферат, спеціальність, немовний, англомовна література, наукова інформація.
СПЕЦИФИКА НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В
НЕЯЗЫКОВЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Статья посвящена актуальной проблеме специфики написания реферата по специальности на английском языке
студентами неязыковых высших учебных заведений. Процесс формирования знаний, умений и навыков реферирования специальных текстов описывается в статье. Раскрываются специфические требования к реферированию
иноязычных текстов студентами неязыковых высших учебных заведений.
Ключевые слова: реферат, специальность, неязыковой, англоязычная литература, научная информация.
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
SPECIFICITY OF WRITING ABSTRACT ON SPECIALITY IN ENGLISH IN NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
The article is devoted to the actual problem of the specificity of writing an abstract on speciality in English in non-linguistic higher educational establishments. It is known that the course of foreign language proposes such kind of educational
activity as writing an abstract in English on the basic speciality of students. The process of special texts abstract writing abilities and skills forming haven’t found proper representation in scientific pedagogical literature that is why it is described in the
article. A set of scientific works which are devoted to the problem is considered. It is known that texts are divided into primary
and secondary in linguistics. The creation of secondary texts is connected with two main processes: folding and expanding of
information. The main forms of content brief presentation of primary texts are abstracts. It is proved that there are specific
demands to the writing of foreign texts abstracts. The aim of all the kinds of abstracts is to present definite scientific information. It is obvious that the most difficult parts of an abstract are introduction and conclusion. The content of an abstract which
includes theoretical and practical aspects of the problem is given in the main part. One should know peculiarities of lexical
and grammatical constructions using. Special attention should be given to conclusions. It is necessary to define the sphere of
further research, to pick out aspects which left unrevealed. It is proved that writing an abstract on speciality in English is a
complex intellectual process which is based on higher cognitive processes and it demands informational and analytical abilities and skills development, intercultural, linguistic and didactic competence.
Keywords: abstract, speciality, non-linguistic, English language literature, scientific information.

На сучасному етапі вища освіта в Україні орієнтується на входження в єдиний європейський освітній простір, у зв’язку
з чим змінилися підходи до вищої освіти в цілому, і в сфері навчання іноземним мовам зокрема. Людина, яка навчається
у вищому навчальному закладі, повинна не тільки володіти знаннями і навичками, необхідними для майбутньої трудової
діяльності, а й бути готовою до професійної реалізації себе в нових умовах світу, який стрімко змінюється. Сучасність
висуває все більш високі вимоги до навчання практичному володінню іноземною мовою у повсякденному спілкуванні і
в професійній сфері. Випускникам немовних вищих навчальних закладів іноземна мова необхідна перш за все для більш
глибокого освоєння спеціальності і для практичного використання в професійній діяльності.
Курс іноземної мови передбачає такий вид навчальної діяльності як написання реферату англійською мовою з основної
спеціальності студентів. Реферування текстів зі спеціальності іноземною мовою є новим і дуже важливим видом мовної
діяльності для студентів. Ось чому одним із завдань навчання англійської мови в немовних вищих навчальних закладах є
формування у студентів умінь працювати з оригінальною англомовною літературою зі спеціальності і, зокрема, навичок
реферування.
Процес формування умінь та навичок реферування спеціальних текстів у студентів немовних спеціальностей не знайшов належного відображення в науковій педагогічній літературі. Проблеми, які постають перед викладачами іноземної
мови, спонукають до пошуку найбільш дієвих форм, засобів, методів, технологій навчання різним видам реферування.
Мета статті – описати процес формування знань, умінь та навичок реферування текстів зі спеціальності англійською
мовою у студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Проблемі реферування текстів присвячено ряд наукових робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Реферування
текстів в контексті оброблення наукової інформації вивчається В. Гнєдишевим і Ю. Сурміним; вивченням наукової мови
в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу займається Г. Онуфрієнко; розвитку інформаційно-аналітичної
компетентності присвячені роботи О. Гайдамак, О. Назначило, В. Омельченко, Л. Петренко; технологія навчання реферування висвітлено в публікаціях Н. Шрамкової, М. Степанової, Є. Володарської.
У лінгвістиці прийнято розподілення текстів на первинні (оригінальні) і вторинні. До первинних текстів відносяться
художні твори, наукові дослідження (монографії), підручники, навчальні посібники, окремі публікації, журнали і журнальні статті, виступи і матеріали наукових конференцій. Вторинні тексти являють собою переробку змісту первинного
тексту і мають за мету передати основну ідею і новизну матеріалу, який викладено в первинному тексті. Пошук і передача
первинної інформації визначає цінність вторинного документа. Вторинними документами є реферат, анотація, конспект,
переказ, анотаційний переклад, консультативний переклад, критична стаття, коментар і таке інше.
Створення вторинних текстів пов’язане з двома основними процесами: згортання й розгортання інформації. Згортання – це скорочення первинного тексту, при якому зберігається інформація, яка є необхідною для повідомлення основного
змісту. Зворотній процес – розгортання, при якому текст не тільки доповнюється уточненнями і поясненнями, але й набуває нових змістовних якостей. Ось чому вторинні тексти, хоча і не містять нової інформації, відіграють важливу роль в
її опануванні [5, с. 83].
Основними формами скороченого представлення змісту первинних текстів є реферати, написанню яких, тобто реферуванню, необхідно навчати студентів.
Існують різні підходи до класифікації рефератів. Наприклад, реферати поділяють за змістом, ознакою орієнтованості
на споживача та формалізацією структури [3, с. 202].
До реферування іншомовних текстів існують специфічні вимоги. Вони мають бути семантично адекватними, обмеженими малим обсягом і одночасно з найбільш повним викладенням основного змісту первинного документу.
Метою усіх видів рефератів є повідомлення певної наукової інформації. За допомогою рефератів студент більш детально опановує питання предмету, який вивчається, аналізує різні точки зору, явища, факти і події.
Традиційно вважається, що повноцінний реферат повинен базуватися на 3-4 монографіях, 2-3 статтях, 1-2 документах
[4, с. 13]. Процес написання реферату передбачає самостійний пошук матеріалу. Але при цьому необхідно вчити студентів
правильним прийомам роботи з матеріалами і коректному цитуванню використаних джерел.
Як показав досвід роботи, найбільш складними частинами при написанні реферату є вступ і завершення. У вступі
необхідно сформулювати мету роботи, вказати на конкретні завдання, які треба вирішити у зв’язку з цією метою. Для того,
щоб написати вступ, важливо мати уміння визначити мету, обґрунтувати необхідність роботи над рефератом на конкретну
тему і свої підходи до проблеми, яка розглядається [2, с. 51].
У першу чергу необхідно повідомити про тему роботи. Це можна зробити за допомогою наступних виразів:
The … subject (matter) … of this course paper is … The present paper … goes (inquires) into / focuses on / deals with …
Для визначення мети роботи можливо використовувати наступні вирази:
The aim of this paper is to find some optimal ways of … This paper aims at … Writing this paper there were two / three goals
in mind. The … chief / general … aim is …
У вступі також необхідно коротко зупинитися на характеристиці використаної літератури. Наприклад: The books and
articles of the following authors constitute the theoretical basis for this work: …
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Описати структуру реферату можна наступним чином:
In this paper I attempt to clarify the relation of …. To do so, I first present … then attempt to show that …. In conclusion, … is
considered. The structure of this course paper is as follows. The first part reviews / describes / clarifies / outlines … Part 2 (section
2) dwells on / enlarges upon / shows that / argues that …. The final part proposes / summarizes / spells out in detail [2, с. 52-53].
В основній частині реферату розкривається зміст реферативної роботи, яка включає як теоретичний, так і практичний аспекти проблеми, яка досліджується. У рефераті, як правило, подається огляд літератури з теми, яка розглядається,
проводиться критичний аналіз позицій різних авторів, розкривається методологія, історія визначеної проблеми, напрями
дослідження.
Основна частина реферату розподіляється на розділи, пункти і підпункти згідно до логічної структури подання матеріалу. Розділи і пункти повинні мати заголовки. При цьому необхідно, щоб заголовки точно відповідали змісту текстів, які до
них відносяться. У заголовках бажано по можливості уникати вузькоспеціальних термінів, скорочень, абревіатур, формул.
Інформація у заголовках (підзаголовках) підпорядкованих рубрик (наприклад, підпунктів) не повинна повторювати інформацію, яка вже заявлена у заголовках рубрик вищого порядку [1, с. 26].
У процесі підготовки реферату зі спеціальності англійською мовою необхідно знати, що існують певні особливості
використання лексики, граматичних конструкцій, засобу викладання матеріалу.
У рефератах, які написані англійською мовою, використовуються переважно довгі речення. Зокрема, характерним є використання переважно дієслівних форм. Українській мові, навпаки, притаманне більш широке використання предметних
дій і ознак, що виявляється у більш частому використанню іменників, ніж в англійській мові.
Відносно синтаксичної структури англійські тексти науково-економічного змісту відрізняються своєю конструктивною складністю. Вони багаті на прикметники, інфінітивні та герундіальні звороти, особисті форми дієслова часто використовуються у пасивному стані. Тим самим особистість автора переміщується на другий план, а назви предметів, процесів і т. ін. виходять на перше місце і згідно з твердим порядком слів англійської мови, стають підметами. В україномовній
науковій літературі пасивний стан також використовується доволі часто, але значно менше, ніж в англійській.
Під час написання реферату англійською мовою прийнято викладати матеріал як від першої особи (In this paper I
suggest …), так і від третьої. Часто використовуються безособові та неозначено-особові конструкції типу: it was decided, it
has been found expedient, it is to be noted, it is necessary, it is important, care must be taken. Для логічного виділення окремих
змістовних елементів в англійській науковій літературі часто використовують порушення твердого порядку слів (інверсію):
In Table 1 are listed the data obtained. Working under hard conditions were all the early students of this new field of metallurgy.
Таким чином, можна зробити висновок, що до особливостей оформлення рефератів англійською мовою слід віднести
синтаксичну повноту оформлення висловлювання, наявність аналітичних конструкцій, номінативність, широке вживання пасивних форм, безособових, неозначено-особових зворотів. Переважає теперішній час дієслів, використання якого
дає можливість передавати відомості як абсолютно об’єктивні, поза часом, як істину в останній інстанції. Присутні такі
багатоступеневі складнопідрядні речення, які багаті термінами і так званою «загальнонауковою лексикою». Усі вказані лексико-синтаксичні особливості написання рефератів англійською мовою підпорядковані єдиній меті – підкреслити
об’єктивність інформації, яка в них подається.
Висновки в кінці кожного питання резюмують сутність поданої інформації, являють собою логічне завершення розглянутого матеріалу і дають можливість перейти до наступного питання.
Дуже важливою є заключна частина роботи. У ній формулюються загальні висновки зі всього представленого матеріалу, демонструється, які питання вдалося розглянути більш-менш повно, які розглянуті лише частково. Визначається сфера
подальших досліджень. Завершення має включати висновки, які відповідають тим цілям і завданням, які були сформульовані у вступі. Наведемо приклади фраз, які можуть використовуватись під час написання завершення:
Summing up the results of the conducted analysis the following conclusions can be made: …. I want to end this paper … by
repeating / stressing / emphasizing that …. The obtained results … can be directly applied to the process of ….
Таким чином, написання реферату зі спеціальності англійською мовою студентами немовних спеціальностей вищих
навчальних закладів є складним мисленнєвим процесом, що будується на основі вищих пізнавальних процесів, потребує
розвитку інформаційно-аналітичних умінь і навичок, міжкультурної та лінгводідактичної компетенції. Підготовку до реферування економічних та аграрних текстів доречно здійснювати поетапно з використанням активних методів і прийомів
навчання, обов’язковим попереднім опрацюванням відповідних джерел рідною мовою, з критичним осмисленням головної ідеї тексту, його контекстуалізації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між фактами та подіями, про які йдеться
в тексті, що реферується.
Література:

1. Басаков М. И. От реферата до дипломной работы. Рекомендации студентам по оформлению текста [Текст] / М. И. Басаков
– Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 64 с.
2. Володарская Е. Б. Английский язик. Методология написания рефератов: учеб. пособие [Текст] / Е. Б. Володарская,
М. М. Степанова. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 84 с.
3. Петренко Л. М. Інформаційно-аналітична компетентність керівника професійно-технічного навчального закладу: Алгоритм
ефективної діяльності: Навчально-метод. посібник / Л. М. Петренко. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2013. – 252 с.
4. Францифоров Ю. В. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: Практическое руководство по подготовке, изложению и защите научних работ. [Текст] / Ю. В. Францифоров, Е. П. Павлова. – М. : Книга сервис, 2004. – 128 с.
5. Фролова Н. А. Реферирование и аннотоирование текстов по специальности (на матери але немецкого языка): учеб. пособие
[Текст] / Н. А. Фролова. – Волгоград : ВолгГТУ, 2006. – 83 с.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

312
Н. Г. Філоненко,

УДК 811.133.1’367.2

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ ПОЛІПРОПОЗИЦІЙНИХ РЕЧЕНЬ
У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ
У статті обґрунтовується термін «текстоідне речення», розглядаються синтаксичні та пунктуаційні особливості поліпропозиційних речень з огляду на поліфонію та наративну перспективу художнього прозового твору,
окреслюється стилістичний план структурування речень у площині авторської інтенції, наводяться кількісні показники вживання підметів та присудків у досліджуваному типі речень.
Ключові слова: художній текст, текстоідне речення, поліфонія, фокалізація, період, мовлення оповідача, підмет, присудок.
СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОЛИПРОПОЗИЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ФРАНЦУЗСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЗАИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
В статье обосновывается термин «текстоидное предложение», рассматриваются синтаксические и пунктуационные особенности полипропозитивных предложений с точки зрения полифонии и нарративной перспективы
художественного прозаического произведения, определяется стилистический план структурирования предложений
в аспекте выражения авторской интенции, приводятся количественные показатели употребления подлежащих и
сказуемых в исследуемом типе предложений.
Ключевые слова: художественный текст, текстоидное предложение, полифония, фокализация, речь рассказчика, подлежащее, сказуемое.
SYNTAX ASPECT OF POLYPROPOSITIONAL SENTENCES IN MODERN FRENCH LITERARY PROSE TEXT
The article explains the term «tekstoid sentence», discusses the syntax and punctuation features of polypropositional
sentences from the angle of polyphony and narrative perspectives of literary prose text, determines the stylistic plan of
structuring sentences in terms of expressing the author’s intention, given the use of quantitative indicators of subjects and
predicates in the tested sentences.
The syntactic problems of the polypropositional sentence in French literary prose actually can not be considered as
purely sentence aspect because such a sentence is not only integrated into the text, but has got common features with a text.
The recursive series of subordinate clause and theoretically unlimited coordinated sentences inside the same sentence, which
main characteristic is large volume, and final marker is the point, are inherent for such sentences. Within these sentences
the author’s intention enables the excessive use of the isolating and modal punctuation such as a question mark, exclamation
mark, semicolon, parenthesis, dash. This type of clause creates conditions for polyphony and specific language game that is
characteristic of modern French art and literary prose text, which is under the influence of the postmodern era. The concept
of the textoid sentence allows to form long sentences and enables to expand the boundaries of the sentence to the limits of the
text, namely identify sentence and text.
Keywords: literary text, tekstoid proposal, polyphony, focalization, narrator discourse, subject, predicate.

Метою статті є обґрунтування терміна «текстоідне речення» для досліджень сучасного художнього прозового тексту,
зокрема у порівнянні з періодом, а також подальше вивчення синтаксичних і пунктуаційних особливостей цих типів речень.
Актуальність визначається спрямованістю сучасних синтаксичних розвідок художнього тексту на вивчення відображення авторської ідіоконцептуальної установки у синтаксичних одиницях.
Об’єктом дослідження є поліпропозиційні надскладні речення, відібрані з творів сучасних французьких письменників.
Матеріалом дослідження є тексти художніх прозових творів, нагороджених у різні роки двадцять першого сторіччя
найпрестижнішою французькою літературною премією Гонкур, а саме романів Ж. Феррарі « Le Sermon sur la chute de
Rome», М. Уельбека « La Carte et le Territoire», А. Женні « L’art français de la guerre», Ж. Літтеля « Les Bienveillantes», М.
Ндьяй « Trois femmes puissantes».
Предметом дослідження є синтаксичні та пунктуаційні особливості поліпропозиційних речень у сучасному французькому художньому прозовому тексті.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній обґрунтовується термін «текстоідне речення», вперше розкриваються його синтаксичні та пунктуаційні характеристики крізь призму вивчення авторської інтенції та структурування художніх текстів прозових творів сучасних французьких письменників.
Використання письменниками наддовгих речень – один з найяскравіших стилістичних авторських прийомів у художній літературі. Загальновідомий майстер найдовших речень у французькому художньому прозовому тексті – М. Пруст [1],
проте тексти сучасних французьких авторів художніх творів також характеризуються поліпропозиційними реченнями. Ці
одиниці мають у своєму складі суттєву кількість елементарних пропозицій підмет + присудок. наприклад, у наведеному
нижче реченні Ж. Феррарі з роману « Le Sermon sur la chute de Rome» нараховується 38 пропозиційних пар підмет + присудок:
Marie-Angèle allait prononcer (1) quelques paroles de circonstance quand il lui déclara (2) que c’était là la meilleure chose
(3) qui lui soit jamais arrivée (4), il était enfin débarrassé (5) d’une mégère et de trois gamins aussi idiots qu’ingrats, sans parler
de la vieille qui, avant de sombrer dans le gâtisme et l’incontinence, avait dépensé (6) des trésors de malignité pour lui pourrir la
vie, car elle était (7) d’une méchanceté inimaginable, si méchante qu’il la soupçonnait (8) de se réjouir secrètement d’être devenue
grabataire et d’avoir ainsi l’assurance d’emmerder le monde jusqu’à la fin de ses jours sans que personne puisse lui en faire (9)
le reproche, et il ne faisait pas de doute (10) qu’elle mourrait centenaire (11), la vieille carne était coriace (12), cela faisait des
années (13) qu’il faisait des rêves (14) d’accident domestique ou d’euthanasie, sans rien dire, en supportant stoïquement une vie
qu’il ne souhaitait pas (15) à son pire ennemi, mais c’était fini (16) et il était temps (17) de vivre, il n’avait pas l’intention (18)
de s’en priver, il allait enfin pouvoir exprimer (19) sa personnalité profonde, celle qu’il avait toujours maintenue (20) enfouie
tout au fond de lui, par fatigue, par dégoût, par lâcheté, c’en était fini (21) de la soumission, il renaissait (22) et il disait (23) à
Marie-Angèle que c’était (25) grâce à elle, il se sentait (26) maintenant chez lui, entouré d’amis chers, sa femme pouvait (27)
bien crever, ça ne le concernait plus (28), il avait gagné (29), durement gagné, le droit d’être égoïste et jamais, non, jamais il ne
s’était senti (30) aussi heureux, car il était enfin heureux (31), il ne cessait de le répéter (32), avec une sincérité évidente et presque
pathologique, en posant sur Marie-Angèle un regard si éperdu de gratitude qu’elle craignait (33) qu’il se jette (34) sur elle pour
la serrer dans ses bras, ce qu’il se retenait (35) manifestement de faire, se contentant de dire merci, sans pouvoir lui avouer qu’il
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lui était avant tout reconnaissant (36) d’avoir engendré Virginie avec laquelle il entretenait (37) depuis des semaines la liaison qui
avait enfin fait (38) de lui un homme heureux. (J. Ferrari « Le Sermon sur la chute de Rome»).
Відзначимо, що найбільше текстоідне речення у цьому романі нараховує 66 елементарних пар. Наведений приклад
надскладного речення із 38 пропозиційними парами підмет + присудок свідчить про те, що синтаксичний аспект речення
французького художнього прозового тексту нині не може вважатися більше суто реченнєвим, оскільки подібні речення
не тільки інтегровані у текст, а й самі є текстом у тексті. Для таких речень притаманні рекурсивне додавання підрядних
речень, теоретично необмежена кількість сурядних речень у межах одного речення, основною характеристикою якого
є над обсяг, а маркером фіналу є крапка. Всередині цих речень авторські ідіоконцетуальна установка та інтенція уможливлюють подекуди надлишкове використання інших унілатеральних та білатеральних роз’єднувальних, ізолюючих та
модальних знаків пунктуації [2, с. 8], таких як знак питання, знак оклику, крапка з комою, дужки, тире. Окреслені ознаки
цього структурного утворення дозволяють нам визначити його як терміном текстоідне речення. Цей тип речень створює
передумови для поліфонії і певної мовної гри, що є характерним для сучасного французького художнього прозового тексту
і літературного поля взагалі, яке і зараз перебуває під впливом епохи постмодерну. Концепція текстоідного речення дозволяє утворювати максимально довгі речення, що уможливлює розширити межі речення до меж тексту, тобто ототожнити
речення і текст.
Так само як і для «періода» [3, с. 380], для текстоідного речення притаманним є надобсяг, проте, членованість «періода» на два явно виражені й інтонаційно оформлені складники – протазис та аподозис – не є прототиповою ознакою
текстоідного речення.
Період у сучасному французькому художньому тексті еволюціонував у текстоідне речення завдяки ідеології постмодерна і набув ознак тексту із власною внутрішньою особливою пунткуацією. Текстоідне речення може бути періодом,
але представляє свою «маленьку історію» всередині тексту з внутрішніми інтертекстуальними зв’язками. Завдяки цьому,
структурно текстоідне речення може мати більше, ніж дві чітко окреслені частини. Так, наприклад, у романі М. Ндьяй «
Trois femmes puissantes» наявні текстоідні речення з дужками, двокрапкою, знаком питання в одному реченні :
Il sentait monter sur sa figure cet air (1) de suspicion presque écoeuré à l’instant où il proposait (2) à Fanta, par exemple, ou
à Djibril, une sortie au restaurant, une virée au club de canoё, et il voyait (3) en retour l’inquiétude ou un léger désarroi (chez
l’enfant qui détournait (4) le regard, cherchait (5) celui de sa mère, incapable, lui, de comprendre les intentions secrètes de son
père) envahir les deux beaux visages, si semblables, de sa femme et de son fils, et ne pouvait (6) s’empêcher alors de leur en
voulois et il devenait furax (7) et leur lançait (8) : Quoi, vous n’êtes jamais contents (9) ? cependant que les deux beaux visages des
seuls êtres qu’il aimait (10) dans ce monde se fermaient (11) alors, n’exprimant rien qu’une morne indifférence à son endroit et à
l’endroit de tout ce qu’il pourrait (12) suggérer pour leur faire plaisir, l’écartant silencieusement de leur vie, de leurs pensées et
de leurs sentiments, cet homme grognon et imprévisible qu’un mauvais sort les contraignait (13) pour l’instant de souffrir auprès
d’eux comme le débris d’un rêve pénible, d’un rêve avilissant. (M. NDiaye « Trois femmes puissantes»).
Знак питання всередині цього текстоідного речення маркує поділ на протазис та аподозис, отже, певною мірою може
вважатися періодом. Однак характерологічною ознакою текстоідних речень є те, що автор в основному передає в них плин
думок та емоцій, судження персонажів, проводить аналіз власних вчинків, життя, світу. У наведеному прикладі формат
текстоідного речення, фонова нульова фокалізація, поєднання мовлення оповідача і репліки персонажа дозволили авторці роману розмити кордони між мисленням оповідача та мовно-розумовою діяльністю персонажів. Не в останню чергу
цьому зрощенню сприяє використання маленької літери після знака питання всередині речення й інтеграція в одному
реченні мовлення оповідача і мовлення персонажів разом із зміною фокалізації. Асоціація в одне велике за обсягом речення та гіпертему суттєвої кількості елементарних пропозиційних пар підмет + присудок створює ефект щільності потоку
свідомості оповідача і персонажів, пришвидшення хронотопу, формує багатоголосся і стереоскопічність у художньому
прозовому тексті.
Текстоідні речення можуть передавати діалоги персонажів, як, наприклад, у романі Ж. Феррарі « Le Sermon sur la chute
de Rome»:
Mais son père lui dit, – Non, s’il te plaît, reste encore un peu, ce ne sera pas long, et Matthieu resta assis, il but un café, aida
à débarrasser la table et quand son grand-père et sa mère furent partis se coucher, il se leva à son tour, mais son père répéta, –
Non, s’il te plaît, il faut que je vous parle, à toi et ta sœur, asseyez-vous,et il commença à leur parler avec beaucoup de calme et de
gravité, mais sans les regarder en face, il se sentait fatigué depuis quelque temps, il avait fait des analyses et il était malade, assez
gravement malade, disait-il et cela, Matthieu l’entendait parfaitement mais il ne comprenait pas pourquoi le visage d’Aurélie se
décomposait au fur et à mesure que son père parlait et leur donnait les détails du protocole qu’il allait devoir suivre et qui serait
efficace, sans aucun doute, un protocole éprouvé, presque banal, et pourtant Aurélie enfouissait son visage dans ses mains et
répétait, – Papa, mon Dieu, papa, alors qu’il ne pouvait pas être si malade que ça, il le disait lui-même, et Matthieu se leva pour
se servir un whisky [...] (J. Ferrari « Le Sermon sur la chute de Rome»).
У наведеному текстоідному реченні, з якого ми навели тільки його показову частину, нараховується шістдесят одна
пара пропозиційна пара підмет + присудок. Зчеплення багатьох реплік персонажів в одному текстоідному реченні разом
із мовленням оповідача є не тільки образотворчим прийомом, що забезпечує багатоголосся і зміну планів у наведеній одиниці, він формує монолітну смислову єдність поданої інформації. Часто вживаними, хоча й не з такою значною кількістю
пропозицій, як у романі Ж. Феррарі « Le Sermon sur la chute de Rome», текстоідні речення також є для роману М. Уельбека
« La Carte et le Territoire»:
Aucune ne parvenait à exprimer (1) quoi que ce soit de la personnalité de Koons, à dépasser cette apparence de vendeur
de décapotables Chevrolet qu’il avait choisi (2) d’arborer face au monde, c’était exaspérant, depuis longtemps d’ailleurs les
photographes exaspéraient (3) Jed, en particulier les grands photographes, avec leur prétention de révéler dans leurs clichés la
vérité de leurs modèles ; ils ne révélaient rien du tout (4), ils se contentaient de se placer (5) devant vous et de déclencher le moteur
de leur appareil pour prendre des centaines de clichés au petit bonheur en poussant des gloussements, et plus tard ils choisissaient
(6) les moins mauvais de la série, voilà comment ils procédaient (7), sans exception, tous ces soi-disant grands photographes, Jed
en connaissait (8) quelques-uns personnellement et n’avait pour eux que mépris, il les considérait (9) tous autant qu’ils étaient
comme à peu près aussi créatifs (10) qu’un Photomaton. (M. Houellebecq « La Carte et le Territoire»).
У цьому реченні протазис та аподозис чітко не окреслюються. Текстоідні речення складаються з пропозицій, об’єднаних
однією гіпертемою, і містять суттєву кількість пар підмет + присудок (елементарних пропозицій). Чотири останні наведені
приклади демонструють, що переважна більшість присудків у цих реченнях представлені у часовій формі Imparfait, яка
окреслює незавершеність, повторюваність, гомогенність, або тривалість дії. У наративному плані минулого у художньому

314

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

прозовому тексті Imparfait є проекцією Présent. Ця системна функція часової форми Imparfait в межах одного речення
також дозволяє автору досягти ефекта «нашарування», акумулювання дій у хронотопі й утворення об’ємної «глибини»
ментального образу дії.
Текстоідні речення є характерними для мовлення оповідача, який є головним персонажем, у романі Ж. Літтеля « Les
Bienveillantes»:
Je ne nie pas (1) qu’il aurait (2) sans doute préféré ne pas savoir ; le Gauleiter von Schirach, que je vis (3) ce soir-là affalé
sur une chaise, la cravate défaite et le col ouvert, buvant cognac sur cognac, aurait certainement préféré (4) ne pas savoir non
plus, et beaucoup d’autres avec lui, soit que le courage de leurs convictions leur ait manqué (5), soit qu’ils aient craint (6) déjà
les représailles des Alliés, mais il faut ajouter (7) que ces hommes-là, les Gauleiter, ont peu fait (8) pour l’effort de guerre, et l’ont
même gêné (9) dans certains cas, alors que Speer, tous les spécialistes maintenant l’affirment (10), a donné (11) au moins deux ans
de plus à l’Allemagne nationale-socialiste, plus que quiconque il a contribué (12) à prolonger l’affaire, et il l’aurait prolongée (13)
encore s’il l’avait pu (14), et certainement il voulait (15) la victoire, il s’est démené (16) comme un beau diable pour la victoire,
la victoire de cette Allemagne nationale-socialiste qui détruisait (17) les Juifs, femmes et enfants compris, et les Tsiganes aussi et
beaucoup d’autres par ailleurs, et c’est (18) pourquoi je me permets (19) de trouver un tant soit peu indécents, malgré l’immense
respect que j’ai (20) pour ce qu’il a accompli (21) en tant que ministre, ses regrets si publiquement affichés après la guerre, regrets
qui lui ont sauvé (22) la peau, certes, alors qu’il ne méritait (23) ni plus ni moins la vie que d’autres, Sauckel par exemple, ou Jodl,
et qui l’ont ensuite obligé (23), pour maintenir la pose, à des contorsions de plus en plus baroques, alors qu’il aurait été si simple
(24), surtout après avoir purgé sa peine, de dire : Oui, je savais (25), et alors ? (J. Littell « Les Bienveillantes»).
У наведеному вище текстоідному реченні з твору « Les Bienveillantes» Ж. Літтеля оповідь ведеться від першої особи,
отже, за способом подачі інформації наративна перспектива визначається як фіксована внутрішня фокалізація. Ілюзія достовірності усного мовлення від першої особи у представленому текстоідному реченні створюється завдяки вживанню
часових форм Présent та Passé composé.
Така сама наративна перспектива притаманна й оповідній структурі роману А. Женні « L’art français de la guerre»: Je vis,
penchés à la fenêtre, des Israéliens au concert avec un masque à gaz sur le visage, seul le violoniste n’en portait pas, et il continuait
de jouer ; je vis le ballet des bombes au-dessus de Bagdad, le féerique feu d’artifice de couleur verte, et j’appris ainsi que la guerre
moderne se déroule dans une lumière d’écrans ; je vis la silhouette grise et peu définie de bâtiments s’approcher en tremblant puis
exploser, entièrement détruits de l’intérieur avec tous ceux qui étaient dedans ; je vis de grands B52 aux ailes d’albatros sortir de
leur emballage du désert d’Arizona et s’envoler à nouveau, emportant des bombes très lourdes, des bombes spéciales selon les
usages ; je vis des missiles voler au ras du sol désertique de Mésopotamie et chercher eux-mêmes leur cible avec un long aboiement
de moteur déformé par l’effet Doppler. (A. Jenni « L’art français de la guerre»).
У довгих за обсягом текстоідних реченнях спостерігається повтор синтаксичних структур, що генерує особливий ритм
та стиль. У наведеному вище текстоідному реченні п’ятиразовий анафоричний каскадний повтор пропозиції je vis із перцептивним дієсловом voir утворює фігуру синтаксичного паралелізму, що забезпечує бачення у ракурсі «знизу догори»
подій, що описуються. Зчеплення речень у наведеному уривку відбувається за допомогою безсполучникового зв’язку з
використанням унілатерального роз’єднувального знака крапка з комою. Автор використовує таку фігуру контрасту як
смисловий оксиморон, побудований не на антонімії, а на протиріччі, протиставляючи і суміщаючи, з одного боку, образи
прекрасного – мистецтва та природи, і з іншого боку, огидного – війни: des Israéliens au concert avec un masque à gaz sur le
visage, seul le violoniste n’en portait pas, le ballet des bombes, le féerique feu d’artifice de couleur verte, la guerre moderne […]
dans une lumière d’écrans, B52 aux ailes d’albatros, des missiles voler au ras du sol désertique de Mésopotamie.
Текстоідні речення у творах з фіксованою внутрішньою фокалізацією тяжіють до збереження моноперспективи у висвітленні просторових уявлень оповідача-головного персонажа, що впливає певним чином на відсутність поліфонії у таких реченнях.
Смислова рівноправність всіх п’ятьох пропозиційних пар, а не членованість наведеного речення на аподозис та протазис, доводить, на нашу думку, правомірність визначення такого типу синтаксичних одиниць сучасного французького художнього прозового тексту, як текстоідні речення, що у сучасних французьких прозових творах з нульовою фокалізацією
формують підґрунтя для поліфонії і стереоскопічності, а у романах з фіксованою внутрішньою фокалізацією та егоцентризмом мовлення оповідача-персонажа поліфонія відсутня.
Висновки і перспективи подальшого дослідження. Проведене дослідження дозволяє виокремити новий тип речень,
які використовують сучасні французькі письменники у художніх прозових творах, а саме текстоідні речення. Аналіз синтаксичних та пунктуаційних особливостей цього типу речень у художніх текстах різних авторів з огляду на наративну
перспективу здатний розкрити проблему авторського вибору у текстотворенні у когнітивно-дискурсивній парадигмі.
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СУЧАСНА ІНТЕРАКТИВНА ЛЕКЦІЯ
З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР
У статті розглядаються шляхи перетворення традиційної лекції в інтерактивну шляхом застосування інтерактивних методів навчання. Автори аналізують вплив сучасних вимог на вибір основних форм навчання, особливості
інтерактивних методів навчання, їх відмінність від традиційних та зосереджують увагу на таких інтерактивних
технологіях як «Правда чи неправда? (Вірю-не вірю)», «Обговорення», «Моя шпаргалка», «Лекція за участю студентів», «Навчаючи-учусь», «Ділова гра», «Ретроспекція», «Голосування», «Рефлексія».
Ключові слова: інтерактивна лекція; інтерактивні методи навчання; лекція.
СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
В статье рассматриваются пути преобразования традиционной лекции в интерактивную путем применения
интерактивных методов обучения. Авторы анализируют влияние современных требований на выбор основных форм
обучения, особенности интерактивных методов обучения, их отличие от традиционных и сосредотачивают внимание на таких интерактивных технологиях как «Правда или ложь? (Верю-не верю)», «Обсуждение», «Моя шпаргалка», «Лекция с участием студентов», «Обучая-учусь», «Деловая игра», «Ретроспекция», «Голосование», «Рефлексия».
Ключевые слова: интерактивная лекция; интерактивные методы обучения; лекция.
MODERN INTERACTIVE LECTURE IN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND CULTURES
The article deals with the ways of transforming traditional lectures into interactive ones by means of interactive teaching
methods. The authors analyze the impact of current requirements on the choice of basic forms of teaching, characteristics
of interactive teaching methods, their difference from traditional ones and focus on interactive technologies such as «TrueFalse?», «Discussion», «My crib», «Lecture conducted by students», «Learning by teaching», «Role- play», «Retrospection»,
«Voting», «Reflection». All of the methods mentioned above are used at various stages of interactive lectures, such as motivation; topic presentation and formulating outcomes; providing the necessary information; interactive exercises; summing
up; evaluation of results. An interactive approach to lectures radically changes the model of teacher-student interaction;
provides students with the opportunity to be in the center of the learning process; changes the traditional view on the role of
the lecturer, who becomes not only a «source of information» but acts like the facilitator, consultant, manager, moderator of
the learning process. An interactive lecture is based on active interaction between the students themselves through dialogue /
polylogue, mutual learning. In the process of interactive training students learn to accept alternative views, to make productive decisions. Their activities are collectively distributed, and the result depends on both group and personal participation.
Keywords: interactive lecture; interactive teaching methods; lecture.

У різні часи до лекції, як і до лектора, висувалися різні вимоги. Вони зумовлювались як розвитком науково-технічного
прогресу взагалі, так і досягненнями науки у певній галузі зокрема.
Основним завданням традиційної лекції була передача студентам готових знань. Діяльність студентів зводилася до
механічного запису конспекту, яким можна було скористатися під час підготовки до практичних чи лабораторних занять.
Студент під час традиційної лекції виступає в ролі «об’єкта» навчання, він повинен засвоїти і відтворити матеріал, переданий йому лектором. Традиційна лекція є монологом і прикладом пасивного навчання, характеристиками якого є:
– низький рівень активності студентів, що призводить, переважним чином, до репродуктивної діяльності за майже
повної відсутності самостійності і творчості;
– відсутність часу на осмислення, обговорення інформації, що надходить;
– одноманітність діяльності;
– відсутність зворотного зв’язку і здійснення контролю з боку викладача [2; 4, с. 7].
З появою новітніх інформаційних технологій до лектора висуваються нові вимоги. Студентам нецікаво пасивно сприймати лекцію і конспектувати її. Навіщо слухати те, що можна прочитати у підручнику, навіть якщо на самостійне опрацювання піде більше часу? Сучасний студент хоче сприймати нову інформацію сучасними способами. Чим більше задіяно
аналізаторів при сприйманні нового матеріалу, тим краще і міцніше він запам’ятовується. З традиційної пасивної лекції засвоюється лише 5% інформації. Використання наочності збільшує запам’ятовування матеріалу від 14 до 38% [4, с. 9]. Тому
з часом викладачам довелося відмовитися від традиційної лекції з паперового конспекту і перейти до презентацій в Power
Point. Презентація матеріалу забирає на 40% менше часу, вона підсилює усну подачу матеріалу [4, с. 11]. Але й цього з часом
виявилося замало для того, щоб лекція не була нудною для студента. Незважаючи на сучасний спосіб подання інформації,
студент знову залишається пасивним. Крім того, при тривалому спогляданні на екран спостерігається втома. Сучасна лекція
повинна поєднувати різні канали сприйняття інформації. Студент має можливість взяти участь в електронному опитуванні,
подивитися/почути відео/аудіо фрагменти, перевірити свій рівень засвоєння нового матеріалу. Він перетворюється на активного учасника лекції. Таким чином лекція набуває двостороннього характеру, вона стає інтерактивною.
Дослідженню проблеми інтерактивних методів навчання приділили увагу Р. Балан, Л. Вавілова, Л. Варзацька, М. Вашуленко, О. Вербило, А. Вербицький, О. Горошкіна, Н. Дика, О. Караман, М. Коротко, Л. Кратасюк, М. Красовицький,
В. Кузьменко, В. Лозова, М. Н. Мойсеюк, Т. Окуневич, М. Олійник, Т. Паніна, Л. Пироженко, І. О. Пометун, Н. Софій,
Т. Симоненко, П. Щедровицький та інші. Однак, всі перераховані дослідження стосуються використання інтерактивних
методів навчання на практичних заняттях, а спеціальних досліджень, які б стосувалися використання інтерактивних технологій під час лекцій, майже відсутні.
Сьогодення вимагає від лектора інших підходів до організації процесу вивчення нового матеріалу. Скорочується кількість аудиторних занять, зростає роль самостійної роботи студентів. Лектор має використати час лекції з максимальним
ефектом для студента. Лекція вже не може бути традиційною. Вона має нагадувати практичне заняття.
Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх студентів. Це співнавчання, взаємонавчання, де і студент і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами
навчання, вони розуміють, що роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють [4, с. 7].
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Інтерактивна лекція виключає монолог лектора у чистому вигляді. Натомість він перетворюється у діалогічний монолог, в якому беруть участь одразу декілька учасників спілкування. Інтерактивна лекція відрізняється від традиційної двобічним потоком інформації (від лектора і від студентів), містить проблемні питання з боку викладача-лектора, виділяється
евристичним типом навчання, допускає переривання розповіді педагога і обговорення теми, що викликала труднощі для
розуміння, або зацікавила студентів. Інтерактивна лекція допускає імпровізовані виступи студента або кількох студентів
по темі лекції [2].
Інтерактивна лекція складається з таких етапів:
1. Мотивація.
2. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів.
3. Надання необхідної інформації.
4. Інтерактивна вправа.
5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів [4, с. 64].
Мета даної статті – охарактеризувати деякі інтерактивні технології, які можна застосувати під час лекцій з методики
викладання англійської мови на їх різних етапах.
Мета мотивації – сфокусувати увагу на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Вона є своєрідною психологічною паузою, яка дає можливість студентам усвідомити що і навіщо він зараз робитиме. З цією метою можуть бути
використані прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають здивування, подив, інтерес до змісту знань та процесу їх отримання. Як правило, матеріал під час мотивації стає «місточком» для представлення теми лекції. Цей елемент
має займати не більше 5% часу [4, с. 64].
Наприклад, на початку вивчення теми «Формування лексичної компетентності» можна поставити студентам такі запитання: «Чому, на вашу думку, методист минулого Франсуа Гуен, збираючись до Німеччини, вивчив цілий словник, однак,
прибувши у країну, не зміг спілкуватися з носіями мови?» [3, с. 215], «Скільки треба знати слів для здійснення спілкування?», «Чи можна запам’ятовувати нові слова вивчаючи словник?» тощо.
Представлення студентам очікуваних результатів їх діяльності має бути обов’язковим елементом структури інтерактивного уроку [4, с. 92]. Формулювання очікуваних результатів лекції відрізняються від дидактичних цілей, які формулюються з погляду викладача. З погляду студента правильно говорити «студенти знатимуть, зможуть, будуть уміти тощо».
Викладач оголошує очікувані результати під час подання плану лекції [4, с. 65-66].
Правда чи неправда? (Вірю – не вірю). Ця технологія забезпечує негайне залучення учасників до обговорення і може
бути вступом до теми заняття. Лектор складає список тверджень, що стосуються теми. Половина з цих тверджень повинна
бути правдою, половина – ні. Лектор може роздати список у вигляді роздаткового матеріалу учасникам. Завдання студентів
– уважно слухати лекцію і відмічати правдиві та хибні положення. Лектор має прокоментувати всі твердження наприкінці
лекції [5].
Наприклад під час вивчення теми «Формування іншомовної фонетичної компетентності» можна запропонувати такі
твердження:
1. У школі неможливо навчити ідеальної вимови.
2. У навчанні іншомовної вимови слід відштовхуватися від навичок рідної мови.
3. Уведення іншомовного звуку на уроці слід починати словами: «Сьогодні на уроці ми вивчимо новий звук».
4. У вимові учневі можна допускати фонетичні помилки, але не можна фонологічні.
Обговорення. Оголошуючи тему лекції можна дати можливість студентам у парах або малих групах спробувати спрогнозувати, які питання мають бути розглянуті у ході лекції, на які питання вони хотіли б почути відповіді, які результати
очікують. Лише тоді лектор може подати план лекції.
Моя шпаргалка. Лектор заздалегідь готує шпаргалки на листочках у вигляді таблиць, схем, якими студенти користуватимуться протягом лекції. Таблиці, схеми можуть бути заповнені повністю або частково. Незаповнені проміжки студенти будуть заповнювати під час вивчення теми [1].
Лекція за участю студентів дозволяє: активізувати розумову та пізнавальну діяльність студентів; створити умови
для творчості і самостійної роботи; надати студентам можливість стати головними суб’єктами навчання, побачити різноманітність думок та підходів. Студенти можуть стати співдоповідачами, які беруть активну участь у створенні лекції і
роз’яснюють загальні тези основної доповіді [2].
Наприклад, під час вивчення теми «Формування іншомовної лексичної компетентності» студенти можуть підготувати
доповідь про різні способи семантизації лексичних одиниць.
Навчаючи – учусь. Студенти охоче будуть сприймати матеріал, переданий не лектором, а їхніми одногрупниками. Викладач може роздати всім (якщо група невелика) різні порції матеріалу. Студенти протягом невеликого проміжку часу вивчають цей матеріал самостійно, а потім вчать один одного у режимі натовпу. Вони мають право говорити тільки з однією
особою [4, с. 107]. Студенти-вчителі не лише повідомляють свою інформацію, а й перевіряють розуміння за допомогою
запитань. Коли всі студенти ознайомилися з матеріалом кожного, лектор підсумовує результати діяльності і пропонує свої
запитання на перевірку розуміння. Наприклад, під час вивчення теми «Формування іншомовної компетентності в аудіюванні» студенти можуть пояснювати один одному механізми аудіювання (внутрішнього проговорювання, сегментування
мовленнєвого ланцюга, довготривалої пам’яті, оперативної пам’яті антиципації, осмислення). Наприкінці діяльності викладач пропонує тест, наприклад:
Механізм антиципації – це
1. Внутрішнє проговорювання почутого.
2. Перетворення словесної інформації в образну.
3. Прогнозування структури та смислу кожного речення.
Ділова гра. На кожній лекції, яка передбачає навчання іншомовного матеріалу, лектор має продемонструвати фрагмент
уроку, наприклад «введення нових лексичних одиниць з теми «Одяг», а студенти – проаналізувати послідовність кроків.
Маючи зразок, студенти зможуть підготувати подібні фрагменти до лабораторного заняття.
Ретроспекція. На етапі вивчення нового матеріалу можна звертатися до прийому ретроспекції. Під ретроспекцією в
психології розуміють індивідуально-емпіричний огляд минулих подій, рефлексивно-ментальне-індивідуальне звертання
суб’єкта до минулих фрагментів, ситуацій, епізодів життя, до своїх емоцій, дій, вчинків тощо [6]. Будь-який матеріал засвоїться краще, якщо він підкріплений досвідом з власного життя. Тому на початку лекції студенти мають пригадати, як
вони вивчали той чи інший матеріал, у школі і проаналізувати його вже не з погляду учня, а з погляду вчителя. Наприклад,
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під час вивчення теми «Формування іншомовної компетентності в аудіюванні» студенти можуть проаналізувати свій власний досвід стосовно труднощів сприйняття іншомовного тексту на слух, а потім викладач об’єднає ці труднощі у 4 групи.
Крім того, оволодіваючи знаннями з методики, студенти мають змогу аналізувати заняття з практики англійської мови
у виші, співставляти отримані теоретичні знання з практикою викладання мови. Для того, щоб сформувати у студентів
вміння аналізувати і співставляти, варто включати в заняття з практики англійської мови елементи предмету методики
викладання. Як домашню роботу студенти отримують завдання підготувати та провести фрагмент конкретного уроку зі
шкільного підручника. Таким чином, вивчаючи певну розмовну тему в аудиторії, студенти ще мають можливість навчитися викладати подібну тему у школі.
Голосування. У багатьох телевізійних програмах з метою задіювання глядачів вдаються до голосування та виведення даних на екран. Цю технологію можна застосувати й у навчальному процесі. На етапі перевірки розуміння ключових
понять теми, рівня засвоєння знань лектор може розробити невеликий опитувальник, який учасники можуть заповнити
одразу і миттєво отримати відповіді та кількісні результати, використовуючи пульти для голосування. Таким зворотним
зв’язком власне і повинна закінчуватися інтерактивна лекція. Лектор має підвести підсумки лекції й упевнитися, на якому
рівні відбулося первинне оволодіння новим теоретичним матеріалом. Для реалізації даного методу читання лекції необхідно укомплектування аудиторії необхідними технічними засобами: комп’ютером; мультимедійним проектором; пультами
для голосування, спеціальним програмним забезпеченням.
Рефлексія. Будь-яка інтерактивна вправа повинна закінчуватися рефлексією результатів: усвідомленням отриманих
результатів, що досягається шляхом їх спеціального колективного обговорення [4, с. 71]. Студенти вчаться аналізувати,
з якою метою вони виконували ту чи іншу вправу, які думки вона викликала, які почуття, чого вони особисто навчилися.
При переході від традиційної до інтерактивної лекції викладачеві на початку буде важко знайти час для втілення того
чи іншого із розглянутих методів, оскільки раніше він встигав лише передати новий матеріал за цей час. Будь-які додаткові
завдання потребують додаткового часу. На одній лекції рекомендовано виконувати 1-2 інтерактивні врави, а не їх калейдоскоп [4, с. 14]. Для реалізації інтерактивності під час лекцій рекомендуємо студентам не робити повні конспекти, адже
всі презентації нового матеріалу викладач може розмістити на сайті свого предмету, а тому зникає необхідність робити
детальні записи. Натомість студент має можливість слухати лектора і брати активну участь в обговоренні нового матеріалу.
Крім того, лектор може надати студентам роздатковий матеріал з ключовими положеннями, які будуть розглядатися під час
лекції. Таким чином, студенти мають більше можливості якісно засвоїти новий матеріал уже при першому ознайомленні з
ним, а на лабораторному занятті звільняється час для формування практичних методичних вмінь учителя.
При виборі того чи іншого інтерактивного методу викладачеві слід визначити: роль та місце запланованої інтерактивної лекції у циклі лекційних та практичних занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни; мету, яка обумовлює вибір конкретного інтерактивного методу; особливість студентської аудиторії; рівень її загальної теоретичної підготовки; обізнаність студентів з формами та прийомами проведення інтерактивних занять; наявність в аудиторії студентів
з досвідом публічних виступів або читання інтерактивних лекцій; ретельне обмірковування етапів та змісту лекторської
діяльності.
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СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ Е. М. Рільке
Статтю присвячено дослідженню особливостей стилістичного синтаксису лірики Е. М. Рільке. Виявлено та
описано синтаксичні засоби поетичної мови Е. М. Рільке, особливості їх функціонування та стилістичного поповнення. Встановлено використання синтаксичних одиниць різноманітних за будовою і за функціонально-стилістичними
особливостями.
Ключові слова: інверсія, хіазм, повтор, анаколуф, каламбур, пролепсис, додавання, перелічення та антитеза.
СИНТАКСИЧНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА Э. М. РИЛЬКЕ
Статья посвящена исследованию особенностей стилистического синтаксиса лирики Э. М. Рильке. Определено
и описано синтаксические средства поэтического языка Э. М. Рильке, особенности их функционирования и стилистического пополнения. Установлено использование синтаксических единиц разнообразных по строению и по функционально-стилистическим особенностями.
Ключевые слова: инверсия, хиазм, повтор, анаколуф, каламбур, пролепсис, приложение, перечень и антитеза.
SYNTACTIC STYLISTIC MEANS OF POETIC LANGUAGE E. M. RILKE
The article studies the stylistic features syntax lyrics E. M. Rilke. Syntax tools play a significant role in creating a stylistically-marked expression in poetry. Just expressive possibilities sentence structure, its volume, its spread and tools division,
nature of the relationship and how the combination of sentences, paragraphs together through the transition from one to
another and form the basis of stylistic value. Appeal to the stylistic syntax E. M. Rilke – part of his poetic denotation, which
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
until now was ignored scholars of this poet is an attempt to establish the relationship between the individual phenomena
copyright syntax poet and key features of his world view, outlook and attitude. Research materials were used as early lyric
poet cycle «pattern book», «New Poems», «Duyinyanski elegy,» «Sonnets to Orpheus». The poetic syntax does not introduce
a new meaning in the statement does not cause associations. Varieties syntax used in works of art, called stylistic figures or
figures of poetic syntax. By stylistic figures include: inversion, chiasma, repeat, anacoluthon, pun prolepsis, additions, enumeration, antithesis. The article was discovered and described above mentioned syntax means of poetic language E. M. Rilke,
especially their functioning and stylistic updating and installed using various syntactic means the structure and the functional
and stylistic features.
Keywords: inversion, chiasma, repeat, anacoluthon, pun prolepsis, adding, listing and antithesis.

Постановка наукової проблеми. Найменш дослідженою частиною стилістики залишається стилістична роль синтаксичних засобів, завжди безпосередньо пов’язана із значенням лексичних компонентів. Шарль Баллі писав, що «між
синтаксисом і стилістикою немає принципової різниці або, вірніше, що межа між ними окреслена вельми нечітко» [2,
c. 298]. Швейцарський вчений стверджував, що не можна порівнювати систему засобів виразності з системою експресивних значень [2, c. 295]. Синтаксичні засоби відіграють значну роль в створенні стилістично-маркованих висловлювань.
Якраз виражальні можливості структури речення, його об’єм, засоби його поширення та членування, характер зв’язку та
способи поєднання речень, абзаців між собою за допомогою переходу від одного до іншого і складають основу стилістичного значення. Головне питання синтаксичної стилістики – це питання про співвідношення між синтаксичними обрисами
мовленнєвого висловлювання і характером його стиля. Синтаксис та його мовленнєві маніфестації нерозривно пов’язані
із стилем, стиль як форма є синтаксисом в широкому розумінні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному мовознавстві велика кількість дослідників докладає значних
зусиль для встановлення синтаксично-стилістичних засобів в поетичній мові. Дослідженням саме поетичного синтаксису
з точки зору стилістики займалися відомі вчені, такі як М. М. Кожина, Б. В. Томашевский, О. О. Селіванова, В. Г. Адмони,
В. Жайворонок, Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, Н. П. Потоцька, Е. Різель, S. Horstman, R. Jakobson, B. Sandig та ін. [9; 14;
13; 1; 6; 10; 11; 12; 15;16;17].
Метою даної статті є дослідження особливостей стилістичного синтаксису поетичної мови Е. М. Рільке, роль і функції
синтаксичних структур у процесі художньої комунікації. Об’єкт вивчення становлять синтаксично-стилістичні фігури в
мові поетичних творів цього поета.
Виклад основного матеріалу. Звернення до стилістичного синтаксису Е. М. Рільке – складової його поетичного ідеостилю, яка дотепер перебувала поза увагою дослідників творчості цього поета є спробою встановлення взаємозв’язку
між окремими явищами авторського синтаксису поета і ключовими рисами його світогляду, світобачення та світовідчуття.
Поетичний синтаксис – це система організації мовних засобів в художньому творі, яка сприяє підвищенню емоційності висловлювання. Своєрідна група слів, їх певне розміщення у фразі сприяє підвищенню емоційного впливу тексту,
його більшій виразності та дохідливості. Синтаксис твору обумовлений характером художнього матеріалу і залежить від
творчої манери автора. На своєрідність побудови фраз в літературному творі впливають авторський задум, ставлення письменника до зображуваного, особливості вибраного ним жанру, орієнтація на вікові особливості читача, а також прозаїчний
чи поетичний тип тексту.
Поетичний синтаксис не вносить у висловлювання нового змісту, не викликає асоціацій. Різновиди синтаксичних
конструкцій, які використовуються у художніх творах, називаються стилістичними фігурами або фігурами поетичного
синтаксису. До стилістичних фігур належать: інверсія, хіазм, повтор, анаколуф, каламбур, пролепсис, доповнення, перелічення, антитеза.
Художньому синтаксису Е. М. Рільке притаманна інверсія (перестановка) – стилістична фігура, яка створюється зворотним порядком слів у реченні, щоб підкреслити значення інверсованих одиниць і посилити виразність мовлення та привернути увагу читача. Інверсія частіше зустрічається у поетичних текстах, аніж в прозових, що зумовлене не лише стилістичною метою виділення окремих слів, а й підпорядкуванню їх ритмомелодиці вірша. Синтаксично інверсований порядок
членів речення сприяє виділенню найвагоміших, на думку автора, слів поезії, наприклад: «Matt durch der Tale Gequalme
wankt / Abend auf goldenen Schuh, –» [18, c. 46]; «Ihr vielen unbestürmten Städte, / habt ihr euch nie den Feind ersehnt?» [18,
c. 98]; «Dass ich nicht war vor einer Weile, weißt du davon?» [18, c. 109]; «Fast gleichen sie einander alle;» (c. 168); «Die Engel
alle bangen so,» [18, c. 177]; «Daß von den klar geschlagenen Hämmern des Herzens keiner versage an weichen, zweifelnden
oder reißenden Saiten». [18, c. 286].
Порушення прямого порядку слів також зумовлене тим, що логічний наголос падає на початок або кінець речення,
тому автор й намагається розташувати в цій позиції слова, які несуть найбільше смислове навантаження, наприклад, «Dich
aber will ich nun, Dich, die, ich kannte wie eine Blume, …» [18, c. 309]; «Uns wird nur das Lärmen angeboten». [18, c. 322];
«Du im Voraus verlonere Geliebte». [18, c. 351]; «Das ist mein Streit: / Sehnsuchtgeweiht durch alle Tage schweifen». [18, c. 48].
На нашу думку, стилістичний відтінок, акцентований інверсією підмета й присудка, формується насамперед семантикою
контексту.
Для творчості Е. М. Рільке характерним є використання особливого різновиду інверсії – хіазму, вживання якого сприяє
увиразненню віршового мовлення. Хіазм (хрестоподібне розташування у вигляді грецької літери X) – вживаний у поезії
мовностилістичний прийом, котрий полягає у переставленні головних членів речення (різновид інверсії) задля увиразнення віршованого мовлення. Е. М. Береговській належить найбільш універсальна та повна класифікація хіазмів, поділ
на синтаксичний хіазм (в якому права частина за своєю структурою симетрична лівій, повторюючи речення, які входять
в ліву частину речення у зворотньому порядку), семантично складений хіазм (в якому додається подвійний лексичний
повтор в інверсійних елементах і обмін синтаксичними функціями у цих елементів) та хіастичний каламбур (в якому
можна прослідкувати зміни значення слів, які до нього входять) [3, с. 23–25]. Хіазм у поезії Е. М. Рільке сприяє відтворенню внутрішніх переживань і почуттів ліричного героя, наприклад, «Wie eine Frucht von Süßigkeit und Dunkel» [18, c. 205];
«Aber die Abende sind mild und mein» [18, c. 64]; «nicht mehr des breiten Bettes Duft und Eiland / und jenes Mannes Eigentum
nicht mehr» [18, c. 205].
Повтор як стилістична фігура нерідко привертає увагу дослідників, зокрема до цієї проблеми у своїх дослідженнях
звертаються С. Єрмоленко, Т. С. Жук, А. Загнітко [5; 7; 8] та ін. І це не випадково, адже саме вживання повтору в поетичному тексті часом має настільки сильний стилістичний ефект, що увага читача зосереджується на основних мотивах, оскільки повтор концентрує в собі головну думку, висловлену автором. Наприклад, лексичний повтор в поетичній топографії
«Елегій», «Werbung nicht mehr, nicht Werbung, entwachsene Stimme, / sei deines Schreies Natur... » [18, c. 31]. Якраз в цих
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рядках починається сходження поета до думки про прийняття світу і життя всупереч всьому. Як би вимірявши всі глибини
свого відчаю – і людського, і власне поетичного, – Е. М. Рільке згадує, що він не тільки людина, яка страждає, але й поет.
Цими рядками починається сьома елегія, яка перегукується з початком першої «Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn …?».
Поки що тільки «крик» (Schrei); але вже не просто людський голос; тут відчувається голос поета. Якщо в першій елегії
було несамовите питання – то тут «голосу» диктується майже наказ, – і цьому наказі відчутна також «естетична нотка».
Вона з’являється із вище названого «ent-wachsene Stimme», тобто, голосу, який повернувся назад. Людина ще кричить,
але Werbung «домагання», «підлещування» не буде єдиною сутністю його крику, вимагання від «ангелів» благ та щастя
за будь-яку ціну. Werbung негідно людини і поета. І починається зворотній рух. Тепер поет згадує інші образи світу, використовуючи лексичні повтори: «O und der Frühling begriffe –, da ist keine Stelle, / die nicht trüge den Ton der Verkündigung.
/ Dann die Stufen hinan, Ruf-Stufen hinan, zum geträumten Tempel der Zukunft –» / dann den Triller, Fontäne / (). «Nicht nur die
Morgen –, nicht nur wie sie sich wandeln in Tag … / nicht nur die Tage, …/ nicht nur die Andacht… / nicht nur die Wege, nicht
nur die Wiesen im Abend, / nicht nur, nach spätem Gewitter, … / nicht nur der nahende Schlaf…/ sondern die Nächte! / Sondern
die hohen, des Sommers, / Nächte, sondern die Sterne, die Sterne der Erde. / O einst tot sein und sie wissen unendlich, / alle die
Sterne: denn wie, wie, wie, wie sie vergessen» [18, c. 274–275]. Якраз в цій елегії з’являється слово Rühmung – хвала. «War es
nicht Wunder? O staune, Engel, denn wir sinds, / wir, o du Großer, erzähls, dass wir solches vermochten, mein Atem reicht für die
Rühmung nicht aus» [18, c. 278]. Звичайно, сам тон вже зовсім інший: не крик і не скарга – а, навпаки, гімн. За допомогою
лексичних повторів поет підкреслює, що, безперечно, відчай переборюється, зникає для нього не стільки як для людини,
стільки як для поета. У поетичному мовленні, окрім експресивної та прагматичної функцій, повтор створює певний римомелодійний та інтонаційний контур тексту, тобто виконує естетичну й емоційну функції, що є важливими для поета.
«Дієслівність» поезії Е. М. Рільке підкреслюється переважним винесенням присудка на першу позицію в реченні, що,
завдяки наданню ремі препозиції перед темою висловлювання, значно підсилює експресивність авторського синтаксису,
надає наступним словам даної фрази чи цілого вірша дієвості, модальної конкретності, наприклад: «Ist das vermessen, mein
Gott, vergieb /» [18, c. 76]; «Gemalt hätt ich dich: nicht an die Wand» [18, c. 82]; «Ersonnen ist ein jeder Sinn» [18, c. 100];
«Schick mich in deine leeren Länder, / durch die die weiten Winde gehen,» [18, c. 144]; «Vergaß ich denn, daß Himmel Hände
reichen zu vielen Dingen und in das Gedränge?» [18, c. 178]; «Ausgedehnt von riesigen Gesichten, / hell vom Feuerschein aus
dem Verlauf der Gerichte, … /» [18, c. 215].
Якщо узгодження слів між собою і цілих частин речення відхиляється від звичних норм, ми отримуємо анаколуф. Під
анаколуфом ми розуміємо речення, яке воєдино не узгоджено, тобто це синтаксична конструкція, що полягає в граматичній
неузгодженості членів речення. Анаколуф почасти вживається у ліриці задля посилення експресії поетичного мовлення,
надання їй особливого колориту, постаючи різновидом поетичної вільності. В поезіях Е. М. Рільке деінде можна зустріти
цю стилістичну фігуру «… verwirrend kreist der Deich um ihre Wohner, die in einen Schlaf geboren werden, drin sie viele Welten
verwechseln, schweigend»; [18, c. 201]; «Dem Gott des Ganges und der weiten Botschaft, / die Reisehaube über hellen Augen,
/ den schlanken Stab hertragend vor dem Leibe 7 und flügelschlagend an den Fußgelenkten; und seiner linken Hand: sie» [18,
c. 204]. Розрив формального зв’язку між членами речення вживається задля надання йому колориту схвильованості, щирості.
Одним з найцікавіших поетичних прийомів є використання так званих каламбур, які будуються на фонетичній схожості різних за значенням слів і словосполучень. Тому основою безлічі каламбурів є омоніми – слова з різним змістом і
однаковим написанням або звучанням. Особливого значення вони набувають у поезіях Е. М. Рільке. Каламбур (гра слів)
– це використання багатозначності, однаковості звучання або просто співзвуччя слів і словосполучень для надання тексту
або незвичного змісту або сатиричного звучання. Елементом, що забезпечує каламбуру успіх, є непередбачуваність тієї
чи іншої ланки в ланцюзі мовлення, так званий ефект несподіванки, наприклад: «Geizen ist doch wohl nicht seine Art/ … da
ward Böhmen, reich an tausend Reizen. / Wie erstarrtes Licht liegt Weizen / … und der Baum, den dichtgeschart / Früchte drücken,
fordert Spreizen» [18, c. 41]; «Nicht mehr verraten und mich ganz verschanzen / und einsam bleiben; denn so tun die Ganzen:
Erst wenn, wie hingefällt von lichten Lanzen, / … dann heben sie die Herzen wie Monstranzen aus ihrer Brust und segnen sie
damit» [18, c. 57]. Поява кожного елемента мовного ланцюга ніби визначається всіма попередніми елементами і визначає
всі наступні, наприклад: «Und wenn einmal das Licht in mir entbrennt, / mit welchem meine Tiefe dich erkennt, / … Und meine
Sinne, welche schnell erlahmen, / sind ohne Heimat und von dir getrennt» [18, c. 73]. Ідентифікуючи каламбур, читач одночасно
або послідовно сприймає два значення, одне з яких не очікував. Сутність каламбуру полягає в зіткненні або, навпаки, у
несподіваному об’єднанні двох несумісних значень в одній фонетичній (графічній) формі, наприклад: «ABER als hätte die
Last der Fruchtgehänge / und der Verfall der Säulen und Bogengänge / und der Abgesang der Gesänge sie beschwert, …» [18,
c. 88]; «SO hat man sie gemalt; vor allem Einer, / … Ihm reifte sie aus allen Rätseln reiner, / aber im Leiden immer allgemeiner:
/ sin ganzes Leben war er wie ein Weiner, / dem sich das Weinen in die Hände schlug» [18, c. 89].
Поетичній мові Е. М. Рільке властива також стилістична фігура пролепсис (передбачення) – фігура пригадування
вище сказаного, для того щоб пояснити нині мовлене. М.П.Брандес вважає, що пролепсис – це такий тип порушення конструкції речення, при якому початок речення, виражений іменником або прислівником, повторюється у вигляді займенника або прислівника без зміни форми [4, с. 316–317]. «ICH liebe vergessene Flurmadonnen, / die ratlos warten auf irgendwen,»
[18, c. 48]; «DAS ist dort, wo die letzten Hütten sind / und neue Häuser, die mit engen Brüsten sich drängen aus den bangen
Baugerüsten …» [18, c. 59].
Помітною рисою поетичного синтаксису Е. М. Рільке є фігура доповнення «Nachtrag». Ми зафіксували цілий ряд
прикладів його використання. Наведемо деякі з них: «Und ein Lüftchen fühlst du flattern / von dem grünen Talgrund her, ein
kaltes» [18, c. 45]; «Die armen Worte, die im Alltag darben, / die unscheinbaren Worte, lieb ich so» [18, c. 56]; «Nur eine schmale
Wand ist zwischen uns, durch Zufall;» [18, c. 73]; «Er hat mein Gesicht verdrängt, mit seinem Gesicht» [18, c. 75]; «Ach und um
diese / Mitte, die Rose des Zuschauns: blüht und entblättert» [18, c. 266].
Поетичному синтаксису поета притаманне також перелічення, що представляє собою стилістичний прийом, який
уможливлює подачу точної інформації не тільки в науковому, офіційному та публіцистичному стилях, але й в стилі художньої літератури. Цей стилістичний прийом побудований на вживані іменників (найчастіше), прикметників, дієслів та
службових слів. Слова, які переліковують, завжди належать до однієї граматичної категорії. Прийом перелічення змінюється в залежності від мети і стилю висловлювання, а починаючи з ХІХ століття, часто слугує основою акумулятивного
стилю [11, c. 184]. Наприклад, «… und wir lächeln und lauschen und warten, / und wir fragen uns nicht, auf wen …» [18,
c. 51]; «Schau, ich will nichts, als deine Hände halten / und still und gut und voller Frieden sein» [18, c. 52]; «… und schickt nicht
Droher und Versprecher und Überreder in die Stadt» [18, c. 99]; «Weinberg, Weide, alter Apfelgarten, / Acker, der kein Frühjahr
überschlägt,» [18, c. 105]; «Ich seh ihn sitzen und sinnen, / nicht über mich hinaus; / für ihn ist alles innen, Himmel und Heide
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und Haus» [18, c. 111]. Доречне вживання перелічення надає поетичному твору образності, емоційності, привабливості і
водночас сприяє глибшому розкриттю і засвоєнню його змісту.
Крім того, серед стилістичних фігур у ліриці поета помітне місце посідає антитеза (протиставлення) – зворот промови, в якому для посилення виразності протиставлені, думки, образи, стани, риси характеру діючих осіб. Наприклад: «Du
sagst leben laut und sterben leise / und wiederholtest immer wieder:» [18, c. 75]; «du siehst mich groß und ich bin klein» [18,
c. 93]; «weil dich die Dinge immer tönen, / nur einmal leis und einmal laut» [18, c. 96]; «das erste Bild versuchte dich, / du warst
in Leiden und im Lieben» [18, c. 97]; «… und weil er oft in Schmerzen schreit / und oft in Schmerzen lacht» [18, c. 100]. Антитеза робить речення не тільки багатим за змістом, але й винятково милозвучним і принадним.
Усі подані вище стилістичні фігури в основному базуються на прагненні поета чітко й ясно передати свою думку та
емоцію. Cтилістичні фігури є лише частиною засобів, які використовуються для досягнення художності та виразності
мовлення.
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КОНЦЕПТОСФЕРИ ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
У статті проаналізовано концептосфери ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ у свідомості носіїв української мови та культури і
досліджено їх вербалізацію у системі української мови та в пареміях. Аналіз здійснено на базі даних, вилучених із лексикографічних джерел та із народних прислів’їв і приказок, що становлять важливі складові для ґрунтовного лінгвістичного вивчення. У результаті дослідження даних, вибраних зі словників, були експліковані основні семантичні
ознаки аналізованих концептосфер. У паремійних матеріалах виявлені соціальні стереотипи, культурні сценарії,
норми та скрипти, які характеризують людей. Таким чином, запропонований аналіз виявив культурну та соціальну
специфіку концептосфер ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ в українській мові.
Ключові слова: концептосфера, семантична ознака, паремія, культурний сценарій, культурний скрипт.
КОНЦЕПТОСФЕРЫ ЧЕСТЬ И Достоинство В УКРАИНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
В статье анализируются концептуальные сферы ЧЕСТЬ и Достоинство в сознании носителей украинского языка и культуры, исследована их вербализации в системе языка и в народных пословицах. Анализ осуществлен
основе данных, извлеченных из лексикографических источников и народных пословиц и поговорок, которые являются важным источником для лингвистического исследования. Изучение данных, отобранных из словарей, демонстрирует важные семантические особенности анализируемых концептуальных сфер. Социальные стереотипы,
культурные сценарии, сценарии и правила, характеризующие поведение людей, выявлены на материале народных
пословиц. Предлагаемый анализ выявил культурное и языковое своеобразие концептуальных сфер ЧЕСТЬ и Достоинство в украинском языке и культуре.
Ключевые слова: концептуальная сфера, семантические особенности, народные пословици и поговорки,
культурные сценарии.
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THECONCEPTUAL SPHERES OF honour AND DIGNITY IN THE UKRAINIAN LINGVOKULTURE
The article analyzes the conceptual spheres of HONOUR and DIGNITY in the minds of the bearers of the Ukrainian
language and culture and explores theirs verbalization in the system of language and in the folk proverbs. The analysis was
performed on the basis of the data extracted from the lexicographical sources and folk proverbs and sayings that are the
important sources for linguistic investigation. The study of the data selected from the dictionaries reveals important semantic
traits of the analyzed conceptual spheres. The social stereotypes, cultural scenarios, scripts and rules that characterize
people’s behaviour are identified on the base of folk proverbs. The proposed analysis revealed the cultural and linguistic
peculiarity of the conceptual spheres of HONOUR and DIGNITY in the Ukrainian language and culture.
Key words: conceptual sphere, semantic trait, folk proverb, cultural scenario, cultural script.

Існує чимало зарубіжних і вітчизняних праць, присвячених аналізу культурних концептів: Є. Бартмінського, А. Вежбицької, Дж. Лакофф, Є. Кубрякової, Ю. Степанова та ін. Серед українських лінгвістів над аналізом концептів культури
працюють В. Бріцин [див.: 7], Г. Яворська [див.: 7], С. Мартінек [див.: 10], Т. Радзієвська [див.: 15] та ін. Зокрема, Є. Бартмінський – автор когнітивної дефініції та представник Люблінської етнолінгвістичної школи досліджує базові стереотипи
польської культури: DOM, OJCZYZNA, МATKA, SŁONCE т. ін. [див.: 21].
Як показали події останніх років, концептосфери ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ є надзвичайно важливими для носіїв української
лінгвокультури, проте вони ще не потрапляли у центр уваги мовознавців. Метою статті є проаналізувати концептосфери
ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ в українській мові за даними, вилученими із системи мови та паремійних матеріалів. Джерелами дослідження стали етимологічний, тлумачні та фразеологічні словники, словники синонімів, антонімів, морфем української
мови а також збірники українських народних прислів’їв і приказок.
Звернімося спочатку до аналізу концептів ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ у системі української мови за лексикографічними джерелами. В Етимологічному словнику української мови зазначено, що слово «честь» утворилося від праслов’янської форми
*čьstь, що означає: «шана, повага, гідність» [5] і етимологічно пов’язане з «часть», «частина». У цьому ж словнику відсутнє тлумачення лексеми «гідність», але є в «Лексіконі славеноросскім» П. Беринди 1627 року і «Словарі» Є. Желеховского
1886 року як «достойність», «чесність», «пристойність» [4; 9].
В Академічному тлумачному словнику української мови (СУМі) для лексеми ЧЕСТЬ подано значення: 1. ‘сукупність
вищих моральних принципів, якими людина керується у своїй громадській і особистій поведінці’; 2. ‘повага, пошана, визнання кого-, чого-небудь’; 3. ‘те, що дає право на шану, повагу, визнання’; 4. ‘у знач. присудк. сл. або прикладки. Той, хто
(те, що) є характеристикою величі, гордості якого-небудь місця, середовища і т. ін. ’. А також громадська, станова, професійна і т. ін. гідність людини; // добра, незаплямована репутація, авторитет людини, її чесне ім’я; // невинність, цнотливість
(про жінок); // знак уваги, пошани, виявлений кому-небудь [17, с. 316–318].
Великий тлумачний словник української мови [2], Великий тлумачний словник сучасної української мови [1] та Новий
тлумачний словник української мови [11] містять однотипні визначення лексеми ЧЕСТЬ, які подає СУМ [17, с. 316–318].
Короткий тлумачний словник української мови репрезентує відмінні значення згаданої лексеми: 1. ‘суспільно-моральна гідність людини, що викликає і підтримує загальну повагу, почуття гордості’; 2. ‘пошана’ [8, с. 591].
Великий тлумачний словник сучасної української мови подає дещо інше трактування: 1. ‘сукупність найвищих морально-етичних принципів особистості; дотримання власної гідності й поважання особистої гідності іншого’; 2. ‘про того (те),
ким (чим) гордяться’ [3, с. 1293–1284]. У Тлумачному словнику української мови відсутнє визначення згаданої лексеми [19].
Академічний тлумачний словник української мови (СУМ) подає два значення лексеми ГІДНІСТЬ: 1. ‘сукупність рис, що
характеризують позитивні моральні якості’; 2. ‘усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку’
[17, с. 65]. Великий тлумачний словник української мови [2, с. 116] і Великий тлумачний словник сучасної української мови
[1, с. 236] містять однотипні визначення лексеми ГІДНІСТЬ, які подає СУМ [17, с. 65].
Великий тлумачний словник сучасної української мови репрезентує відмінні значення згаданої лексеми: 1. ‘сукупність
високих якостей кого-н., а також усвідомлення, поважання цих якостей у собі’; 2. ‘достоїнство’ [3, с. 189]. Новий тлумачний словник української мови доповнює тлумачення цієї лексеми, виділене в СУМі: 1. ‘сукупність рис, що характеризують
позитивні моральні якості, гідність, достойність, достоїнство, повага’; 2. ‘усвідомлення людиною своєї громадської ваги,
громадського обов’язку, самоповага, власне я’ [11, с. 429]. У Короткому тлумачному словнику української мови [8] та Тлумачному словнику української мови [19] відсутні дефініції лексеми ГІДНІСТЬ.
Парадигматичні зв’язки поєднують ЧЕСТЬ із антонімами: ‘безчестя, ганьба, підлість [13, с. 192–193] та синонімами: 1) ‘(людська) гідність, самоповага, благородство, чесність, порядність, справедливість; 2) слава, гордість, знак
поваги, шана, пошана, шаноба; 3) (дівоча) невинність, незайманість, цнотливість; цнота, чеснота, дівоцтво, непорочність’ [6; 16]. Антонім до ГІДНОСТІ – ‘недостойність’ [13, с. 93], синоніми: ‘достоїнство, достойність, самоповага,
гонор, (з перебільшенням) гордість; власне я’ [6; 16].
За матеріалами Словника українських морфем Л. Полюги були відібрані деривати (31): чесний, чеснесенький, чеснісінький, чесно, чесність, чеснота, честити, античесть, почесть, безчесний, гіперчесний, нечесний, почесний, пречесний,
суперчесний, ультрачесний, безчестя, нечестивий, обезчестити, честолюбець, честолюбний, честолюбність, честолюбство, рівночесний, доброчесний, благочестя, благочестивий, чеснотливий, чеснотливо [18]. Словотвірне гніздо, куди входить слово гідність, налічує всього 4 одиниці: гідно, негідник, антигідність, негідний [18].
Широко представлена ЧЕСТЬ у фразеологізмах (25 одиниць): багато (забагато) честі– хто-небудь не вартий уваги,
високої оцінки; берегти (оберігати, боронити) честь– дотримуватися морально-етичних правил гідності, боротися, захищати гідність кого-, чого-небудь; клястися своєю честю – присягатися власною гідністю, запевняючи кого-небудь у
чесності своїх дій, вчинків; на (в) честь – робити, створювати що-небудь і т. ін. на знак поваги, пошани, в пам’ять про
когось, щось; немає ні честі ні совісті – про людину, яка не має ні честі, ні сумління; поле честі – характеризує поле битви,
військове поприще; розмінювати / розміняти честь на п’ятаки – бути дріб’язковим заради власної користі, вигоди; робити (зробити) честь означає виявляти повагу, пошану до кого-, чого-небудь; робити (зробити) честь: а) бути чиєю-небудь
прикрасою, гордістю; б) виявлятися нарівні з неабиякими можливостями, здібностями кого-небудь; віддавати честь – а)
виявляти належну кому- або чому-небудь пошану; б) військ. вітатися, прикладаючи руку до козирка;виступати (виступити, стати, постояти, боротися) за честь чию, кого, чого – захищати гідність кого-, чого-небудь; дівоча честь – незайманість, невинність, цнотливість дівчини; з честю (виконати, витримати) що – дуже добре, з великою гідністю; класти
(покласти) на собі честь – не бажати принижуватися і втрачати свою гідність; дій його честі – виражає подив, захоплення
від чого-небудь; слово честі (чесне слово) словесна формула для запевнення в істинності, правдивості сказаного; справа
честі – те, що визначає гідність особи, колективу; суд честі – громадський суд, який розглядає справи, пов’язані з при-
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ниженням гідності людини, оскільки вони несумісні з високими моральними принципами; уважати за честь – визнавати
почесним для себе; честь і місце – ввічливе запрошення сісти, зайняти місце по достоїнству; честь і слава (хвала, шана)
– позначає заклик віддати належне гідності й досягненням певного народу, трудового колективу; честь мундира – удавана
гідність особи як представника певної організації; честь честю – як і належить, гідно, чесно [20].
Стійких словосполучень із ГІДНІСТЮ у словниках зафіксовано 8: гідним чином – належно, відповідно до вимог (потреб); триматися з гідністю – гідно; позбавити людської гідності кого – упослід[н]ити кого; гідно (з гідністю, поважно,
з повагою) триматися (поводитися) – належно, відповідно до вимог (потреб); оцінити по заслузі (належно, гідно) кого,
що – скласти належну ціну кому, чому; віддати кому, чому належне; цілком свідомий своєї гідності – зберігати (заховувати)
самоповагу; почуття власної гідності – самоповага; це нижче [від] моєї гідності – неприйняття [16; 20].
Звернімося до вербалізації концептосфер ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ є у паремійних матеріалах. Варто зазначити, що прислів’я
та приказки фіксують національну логіку та світобачення, тобто дозволяють виявити ієрархію цінностей носіїв певної
культури і мови. Серед зібраних 50 прислів’їв та приказок із словом честь можемо виокремити такі аспекти:
1. Суспільний аспект:
а) поведінка: Батьком – матір’ю не хвались, а хвалися честю (хизуватися; добре ім’я), Бережи плаття знову, а
честь – змолоду (честь бажано берегти та правильно формувати змолоду), Добро стратиш – наживеш, честь утратиш –
пропадеш (хороша, незаплямована репутація, добре, чесне ім’я; стати безсоромним, підлим), Свині на городі одна честь:
поліно (іроніч., про некрасиву поведінку), Хто честі не має, ані сто кувачів йому не прикує (відсутність честі; честь треба
заслужити), Поплили мої роки, як каламутна вода – ні в честь, ні в славу, Зійшов ні в честь, ні в славу (особа не залишила
гідного сліду), Любо й неньці, як дитина в честі (гордість матері за гідну поведінку дитини), У нього честь до завтра
(про брехливу особу), Ліпше честь, як безчестя (відсутність неслави, ганьби; чесне ім’я), Така честь, як собаці в ярмарок: або всюди ганяють, або хазяїн до воза прив’яже (іроніч., поганий, нікому не потрібний; пес – символ другорядності;
ледарства), Честь, як котові за сметану (негативно про людину, яку не поважають, яка здатна на все заради досягнення
власних цілей), Скільки честі, стільки й почесті (пошана, шана, шаноба, повага, честь; величання), Поганому і честь погана (негідна поведінка), Як єсть, то й свиням честь (наявність честі навіть у немудрих), Як єсть, то й пані старі честь,
а як нема, то й ротові катма (наявність честі у старих людей), Я б і сказав тобі, та честь на собі кладу (небажання принижуватися і втрачати свою гідність), Тесть любить честь, а зять любить взять – а шурин очі жмурить, щоб не дать
(про поведінку різних людей), Не був там, де честь давали (про людину, у якої не має честі), Буде честь – носом об землю
(упасти; утратити честь);
б) дії людини: Чесне діло роби сміло! (дотримання моральних норм, дія згідно з ними), На собі сам честь покладай
(дотримуйся моральних норм, поводься гідно);
в) відношення до людей: Який гість, така йому і честь (етикетні норми, пов’язані із поведінкою особи), Пора гостям
і честь знати (етикетні норми, пов’язані із прощанням; честь виступає синонімом міри, тобто правильний гість не повинен засиджуватися, а в кінці прийому повинен встати і попрощатися, використовуючи традиційну формулу: «Пора і честь
знати», не чекаючи, поки її скаже господар; Кому честь, тому й хвала (повага, пошана, вияв її до кого-, чого-н.).
2. Етичний аспект:
а) чесність: Чесному всюди честь, хоч і під лавкою (правдивість, відвертість особи, що керується високими моральними
якостями; прямота характеру), Чесність – найкраща звичка (правдивість, принциповість, вірність узятим зобов’язанням,
щирість перед іншими і перед самим собою), Чесний, як жидівська потилиця, Чесний, як Беркові штани (іроніч., про хитру, брехливу та неправдиву корисливу особу);
б) совість: Яка совість, така й честь (чисте сумління, вчинки згідно совісті).
3. Релігійний аспект (пошана Бога): Честь Богу, хвала, і вам на здоров’я (побажання).
4. Побутовий аспект:
а) харчування: Що по тій честі, як нічого їсти (цінність їжа, а не честь);
б) пияцтво: Вино й горілку полюбив – честь загубив (втрата честі через пияцтво), Люди п’ють, так честь і хвала; а
ми п’ємо, так стид і біда (людський осуд), Горілка біла ніс красить на червоно, а честь начорно (заплямована репутація);
в) матеріальні блага: Честь мож за гроші продати, але не мож купити (честь не купиш, бо її треба заслужити), Моя
честь лучша від твого золота, пане (цінність честь, а не багатство), Був такий чесний, що навiть з хабаря давав здачi
(іроніч., про людину, ласу до матеріального збагачення нечесним шляхом), Багатство й чесність укупі не бувають (несумісність багатства та честі);
г) праця: Чесний чоловік не може без труда (та людина щаслива і чесна, яка займається тією працею, що найближче
лежить до її серця);
ґ) зовнішній вигляд: Як не маєш краси, то май хоч честь, Некрасивий собою, зате чесний душею (не краса, а порядність, правдивість особи), Вуса – честь, а борода й у цапа єсть, Борода честь, а вуса і в кота єсть (символ честі, мужності); Честь не вусам і бороді, а розуму в голові. З їжака не буде бика (головне – здоровий глузд, а не зовнішній вигляд).
5. Політичний аспект (позиція людини): За честь голова гине (оборона, захист честі), Коли навколо вороги – то не
життя, честь бережи (не втрачати, оберігати честь), Безчестя гірше смерті (неслава; ганьба) [12; 14].
Пареміологічний матеріал (6 одиниць), де концептуалізовані культурні норми, пов’язані з ГІДНІСТЮ, дає змогу виокремити такі аспекти:
1. Суспільний аспект:
а) поведінка: Гідність людини визначається її вчинками (правдивість, принциповість, вірність взятим зобов’язанням
особи, що керується високими моральними якостями, щирість перед іншими і перед самим собою); Будь лагідним, будеш
і Богу гідним (чисте сумління, вчинки згідно совісті; дотримання моральних норм);
б) ставлення до людей: Коли когось запрошувати в гості, то треба й приготуватись, щоб гідно їх прийняти (етикетні норми, пов’язані із поведінкою особи); Аби гідна, най би була й бідна (головне не матеріальний статус, а позитивні
моральні якості, честь, достойність, самоповага людини); Десять знаючих не гідні одного, який діло робить (не порожні
слова, а дії, вчинки, рух).
2. Побутовий аспект (нематеріальне благо): Багатство не в майні, а в гідності (гідність, чесне ім’я вагоміше, ніж
матеріальне) [12; 14].
Таким чином, пареміологічний матеріал не втрачає свого сенсу донині, залишаючись енциклопедією народного життя.
Прислів’я та приказки з опорними словами ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ відображають життєві закономірності, висловлюють моралізаторство, певні рекомендації для всіх і кожного зокрема.
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Отже, аналіз вербалізації концептосфер ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ показав, що концепт ЧЕСТЬ передбачає певні якості і
принципи людини, які, відповідно, формують її добре ім’я, хорошу репутацію, натомість ГІДНІСТЬ визначають через
систему ставлень (ставлення людини до самої себе, інших людей, держави, суспільства); акцент зроблено на позитивних
моральних якостях, усвідомленню людиною своєї громадської ваги й обов’язку.
Зазначені лексеми пов’язані парадигматичними зв’язками: безчестя, ганьба, підлість; недостойність (антоніми);
(людська) гідність, самоповага, благородство, чесність, порядність, справедливість; слава, гордість, знак поваги, шана,
пошана, шаноба; (дівоча) невинність, незайманість, цнотливість; цнота, чеснота, дівоцтво, непорочність; достоїнство, достойність, самоповага, гонор, (з перебільшенням) гордість; власне я (синоніми). Крім того ці слова утворюють
словотвірні гнізда. Виявлено, що слово ЧЕСТЬ має більш розгалужену систему дериват, ніж ГІДНІСТЬ.
Відібрано фразеологічні сполучення, що вербалізують важливі риси цих концептосфер. Зокрема, аналіз прислів’їв і
приказок дав змогу виокремити такі аспекти: суспільний аспект: а) поведінка, б) дії людини, в) відношення до людей;
етичний аспект: а) чесність, б) совість; релігійний аспект (пошана Бога; побутовий аспект: а) харчування, б) пияцтво, в) матеріальні блага, г) праця, ґ) зовнішній вигляд; д) політичний аспект (позиція людини).
Проведені спостереження не є вичерпними, вони відкривають перспективу подальшого дослідження концептосфер
ЧЕСТЬ і ГІДНІСТЬ в українській лінгвокультурі, зокрема, за матеріалами асоціативного експерименту та анкетування,
проведених з носіями української мови, а також текстів.
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ТЕРМІНОСПОЛУКА ЯК МІНІМАЛЬНА СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ
(на матеріалі українських, англійських
і португальських термінів зобов’язального права)
У статті розглядається терміносполука як мінімальна синтаксична одиниця на матеріалі українських, англійських і португальських термінів зобов’язального права. Особлива увага приділяється розмежуванню семантики
синтаксичних конструкцій у трьох зіставлюваних мовах, а також визначається статус елементарних та неелементарних синтаксичних одиниць в українській, англійській та португальській мовах, їх співвідношення та ієрархія.
Терміносполучення як процес протиставляється терміносполуці як елементарному термінологічному утворенню
непредикативної природи та мінімальній синтаксичній одиниці.
Ключові слова: терміносполука, мінімальна синтаксична одиниця, синтаксис, елементарна / неелементарна
синтаксична одиниця.
ТЕРМИНОСОЧЕТАНИЕ КАК МИНИМАЛЬНАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА (на материале украинских, английских и португальских терминов обязательственного права)
В статье рассматривается терминосочетание как минимальная синтаксическая единица на материале украинских, английских и португальских терминов обязательственного права. Особенное внимание уделяется разгра-
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Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
ничению семантики синтаксических конструкций в трех сопоставляемых языках, а также определяется статус
элементарных и неэлементарных синтаксических единиц в украинском, английском и португальском языках, их соотношение и иерархия. Терминосочетание как процесс противопоставляется терминосочетанию как элементарному
терминологическому образованию непредикативной природы и минимальной синтаксической единице.
Ключевые слова: терминосочетание, минимальная синтаксическая единица, синтаксис, элементарная /
неэлементарная синтаксическая единица.
TERMINOLOGICAL SYNTAGM AS THE SMALLEST UNIT OF SYNTAX (based on the Ukrainian, English and
Portuguese terms of obligation)
The article deals with a linguistic issue of the terminological syntagm viewed as the smallest syntactic unit and based on
the Ukrainian, English and Portuguese terms relating to law of obligation. Of special value arises semantics differentiation
in connection with relative syntactic patterns in the three contrasted languages. In addition, terminological syntagms found in
the area of law of obligations and enveloped into elementary and non-elementary syntactic units in the Ukrainian, English and
Portuguese languages are subject to the linguistic analysis to further acquire a relevant status. Bridging syntax and semantics,
correlation between such Ukrainian, English and Portuguese terminological syntagms is provided together with the proposed
hierarchy, well enriched with the examples taken from the adopted legislative acts such as the Civil Codes of Ukraine and
Portugal and the Constitution Act of Canada, 1867. Combination of legal terminological units in the field of obligation, considered as a process, is opposed to a terminological syntagm as the elementary terminological formation of non-predicative
nature and functioning as the smallest syntactic unit. Also, elementary or non-elementary character of the smallest syntactic
unit is distinguished with view to formal or semantic simplicity in a relevant syntactic pattern. Moreover, semantic elementary
or non-elementary character reflects the direct ratio against the internal semantic arrangement of a sentence.
Keywords: terminological syntagm, the smallest syntactic unit, syntax, elementary / non-elementary syntactic unit, syntactic pattern.

У сучасному теоретичному мовознавстві незалежно від географії, спираючись на аналіз довідкових лінгвістичних видань, монографій, підручників, новітніх праць і досліджень, наскрізною постає дилема і визначення сфери дії синтаксису
як єдиного за концептуальною базою, і диференціації об’єктів синтаксису, основних синтаксичних одиниць, що утворюють ядро та периферію синтаксичних досліджень. Як влучно зауважує А. П. Загнітко, ми живемо в оточенні синтаксичного
плюралізму, що вже став нормою для науки [1]. Так, синтаксис, як відомо, поєднує у собі цілу низку фундаментальних
понять, з-поміж яких можемо виокремити такі, як поняття про систему синтаксичних одиниць, типологію синтаксичних
зв’язків, з одного боку, та семантико-синтаксичних відношень, з іншого, синтаксичні значення, синтаксичні форми та
синтаксичні категорії [1; 2; 5; 7; 8]. При розмежуванні синтаксису «великого» і «малого» (С. В. Сорокін, Є. С. Кубрякова,
М. П. Кочерган, С. Г. Тер-Мінасова, А. С. Мікоян), де у першому випадку під фокусом дослідження перебуває побудова
речення та/або надфразова єдність і власне текст (Г. О. Золотова, І. М. Арібжанова), а у другому – складні еквіваленти слів
(А. А. Лучик, О. В. Долгова), тобто ті найдрібніші одиниці мови, нижче яких синтаксичне дослідження «опускатися» не
може, у цілях даної статті пропонується розглянути терміносполуку як мінімальну синтаксичну одиницю, ґрунтуючись на
особливостях семантики синтаксичних конструкцій, визначенні статусу елементарних та неелементарних синтаксичних
одиниць, їх співвідношення та ієрархію, та звертаючись до багатого матеріалу української, англійської та португальської
мов у сфері зобов’язального права.
Очевидним є той факт, що коло синтаксичних одиниць у лінгвістиці не є чітко визначеним. Паралельно відстежуються
декілька підходів до трактування власне синтаксичної одиниці та її ролі у мовленні. Так, деякі мовознавці, наприклад,
Ю. С. Долгов, вважають, що сфера синтаксичних одиниць обмежується лише реченням. У той же час інші філологи наголошують на віднесенні синтаксичних одиниць до немодельованих лінійних одиниць мовлення, в результаті чого такі синтаксичні одиниці переходять під фокус і сферу дії лінгвістики тексту [6; 8]. Водночас, вітчизняні науковці (Д. І. Ізаренков,
І. Р. Гальперін, Т. М. Ніколаєва) дотримуються думки, що коло синтаксичних одиниць потрібно розширювати, оскільки до
його складу включаються і словосполучення, і речення, і складне синтаксичне ціле (надфразна єдність), і абзац, і текст.
Услід за А. Загнітко, ми погоджуємося з тим, що в останні часи у лінгвістиці усе більшого поширення набуває визначення
трьох синтаксичних одиниць: а) мінімальна синтаксична одиниця; б) словосполучення; та в) речення [1]. До них прилягає
складне синтаксичне ціле як конструктивний складник тексту. Вартує зазначати, що усі три синтаксичні одиниці є відтворюваними, але у центрі з-поміж усіх одиниць синтаксису розміщується речення. Наприклад, В. М. Мігірін та ін. відносять
словосполучення до сфери мовлення, пояснюючи такий підхід загальним тлумаченням речення і словосполучення, приймаючи до уваги ступінь їх корелятивності / некорелятивності. За А. П. Загнітко, словосполучення – це «бінарна одиниця,
утворена шляхом валентних можливостей головного слова з метою номінації тієї чи іншої реалії», тоді як мінімальна синтаксична одиниця – це член речення або елемент словосполучення [1]. У нашому випадку, мова йтиме про терміносполуку
в українській, англійській та португальській мовах як мінімальну синтаксичну одиницю.
Вважаємо за доцільне наголосити, що у той час, коли речення є предикативною одиницею у зв’язку з співвіднесеністю
його змісту через модально-часові виміри з дійсністю (монопредикатне утворення як, наприклад, просте речення або поліпредикатне утворення як складне речення), то українські, англійські та португальські терміносполуки виступають непредикативними одиницями, оскільки слугують для подання певних концептуальних реалій. У той же час терміносполучення
як процес ми відрізняємо від терміносполуки як елементарного термінологічного утворення та мінімальної синтаксичної
одиниці. Стосовно мінімальної синтаксичної одиниці, така визначається нами як власне-синтаксичний компонент на ґрунті синтаксичного зв’язку або семантико-синтаксичний компонент на ґрунті семантико-синтаксичного відношення.
Складнішими є питання щодо розмежування понять елементарних / неелементарних синтаксичних утворень у семантичному аспекті. Це пов’язується з синтаксичною позицією, яка може бути як обов’язковою, так і факультативною
(необов’язковою). Відповідно, диференціація елементарних і неелементарних терміносполук у порівнянні зі терміносполученням, як правило, здійснюється на підставі кількості компонентів у структурі самої терміносполуки.
Значить, під українськими, англійськими та португальськими елементарними терміносполуками зобов’язального права розуміються такі сполучення термінів, у склад яких входять дві повнозначні мовні одиниці (терміна): укр. зобов’язальне
право, англ. law of obligation, порт. direito das obrigações; укр. заміна кредитора, англ. substitution of a creditor, порт.
substituição de um credor; укр. первісний кредитор, англ. primary creditor, порт. credor principal; укр. грошова одиниця, англ.
monetary unit, порт. unidade monetária; укр. грошова вартість, англ. cash value, порт. valor pecuniário.
Неелементарні терміносполуки української, англійської та португальської термінологічних систем у сфері
зобов’язального права позначають сполучення термінів, у склад яких входять більше, аніж дві повнозначні мовні одиниці
(терміна) на позначення зобов’язальних правовідносин (див. неелементарні словосполучення, за І. Р. Вихованцем): укр.

Серія «Філологічна». Випуск 56

325

наш фінансовий результат, англ. our financial result, порт. nosso resultado financeiro; укр. Ваша управлінська політика,
англ. your management policy, порт. a sua política de gestão. Такі сполуки (термінів) можуть бути неелементарними, але у
власне-синтаксичному вимірі вони репрезентують один тип зв’язку і тому утворюють периферію неелементарних терміносполук. Ядро у нашому випадку становлять терміносполуки, які не лише уміщують у собі більше двох повнозначних
термінів, а у яких також наявні два або більше типи власне-синтаксичного зв’язку: наприклад, укр. первісний кредитор
у зобов’язанні = первісний кредитор (атрибутивний зв’язок) + кредитор у зобов’язанні (атрибутивний зв’язок). Звернімо увагу, що репрезентація зазначених українських терміносполук пов’язана з різними формами підрядного прислівного
зв’язку, де первісний кредитор – узгодження, кредитор у зобов’язанні – слабкий тип керування, оскільки компонент терміносполучення у зобов’язанні є валентно незумовленим і залежить від стрижневого терміна кредитор. Ще одним прикладом ядра є українська терміносполука негайне виконання зобов’язання, що при членуванні утворює два мовних блоки: негайне виконання (атрибутивні типи власне-синтаксичного зв’язку) та виконання зобов’язання (атрибутивні типи зв’язку). Їх
репрезентація у першому сполученні пов’язана з узгодженням та з відмінковим приляганням у другому, відповідно. Більш
того, при аналізі терміносполуки виконання зобов’язання слід зважати на сильнокерованість її компонентів, а саме: залежний компонент (зобов’язання) окреслює об’єктну семантику (виконання) – виконання (чого?) зобов’язання. Аналогічні
зв’язки властиві терміносполукам англійської та португальської мов у сфері зобов’язального права. Так, пор. англ. mutual
consent of the (contracting) parties та порт. mútuo consentimento dos contraentes – укр. ‘взаємна згода сторін (угоди)’: англ.
mutual consent та порт. mútuo consentimento (атрибутивні типи зв’язку) + англ. consent of the (contracting) parties та порт.
consentimento dos contraentes (прийменникове керування, що виражається за допомогою прийменника of в англійській мові
та злиттям прийменника de і означеного артикля os для іменників чоловічого роду у множині у португальській – аналог родового відмінка в українській). В обох випадках репрезентація англійського та португальського терміносполук пов’язана з
різними формами підрядного прислівного зв’язку. Також спільною є атрибутивна препозиція, що для португальської мови
є досить великою рідкістю. Як правило, прикметники у португальській граматиці прилягають до іменників у постпозиції.
Прийменникове керування за допомогою of в англійській та de в португальській мовах у вказаних прикладах указують
на атрибутивність зв’язків, точніше, на один із підвидів атрибутивних семантико-синтаксичних відношень – суб’єктноозначальні відношення. У таких відношеннях залежний компонент окреслює суб’єкта, тобто на рівні терміносполуки
залежний термін виступає кінцевим мовним продуктом перетворення внутрішньореченнєвої позиції підмета, в результаті
чого така терміносполука постає наслідком дериваційних відношень між реченням і термінотворенням: пор. англ. the
(contracting) parties consent (grant consent) → consent of the (contracting) parties та порт. os contraentes consentem (contaentes
concedem o consentimento) → consentimento dos contraentes (укр. букв. ‘сторони (за угодою) погоджуються / надають згоду
→ згода сторін (за угодою)’). Відмінністю між англійською терміносполукою та португальською є кількість компонентів
у останньому із зазначених терміносполук – в англійській мові атрибутивна деталізація the contracting parties включає два
елементи, тоді як у португальській – термін-відповідник є однокомпонентним.
Окремо вирізняються мінімальні синтаксичні одиниці, які аналогічно за своїм виявом можуть бути формально елементарними / неелементарними та семантично елементарними / неелементарними. Це, перш за все, пов’язано з
особливостями їх термінобудови (формальна елементарність / неелементарність терміна) та специфікою вираженої семантики (семантична елементарність / неелементарність терміна).
Формальна елементарність властива мінімальним синтаксичним одиницям, які складаються з однієї морфологічної
форми (синтетичної або аналітичної): укр. у зобов’язанні, англ. obliged / obligated (від to oblige, to obligate ‘зобов’язати,
зобов’язовувати’), порт. obrigado/a (зобов’язаний від obrigar ‘зобов’язати, зобов’язовувати’); укр. походить / витікає, англ.
shall derive (букв. ‘походить’), порт. deve deriver (букв. ‘походить)’. Формально неелементарною є мінімальна синтаксична
одиниця, що у своєму складі налічує дві або більше морфологічних форм зі своїми власними парадигматичними статусами, пор.: укр. виконувати зобов’язання, англ. to perform obligations, порт. executar obrigações ; укр. припинити дію за взаємною згодою, англ. to terminate by mutual consent, порт. extinguir-se por mútuo consentimento; укр. договір купівлі-продажу,
англ. sale and purchase agreement, порт. contrato de compra e venda.
Семантична елементарність / неелементарність мінімальної синтаксичної одиниці перебуває у прямому відношенні до
внутрішньої семантичної організації речення. Семантично елементарними виступають такі синтаксичні одиниці, які характеризуються валентною зумовленістю і демонструють первинний вияв таких валентностей, пор.: укр. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті (п. 2 ст. 524 ЦК України), де синтаксичні одиниці є валентно
зумовленими та репрезентують первинний вияв валентностей, відповідно, – (хто?) можуть визначити (що?) (чого?) (у чому?);
англ. The Governor General may from Time to Time appoint a Senator to be Speaker of the Senate (Constitution Act, 1867, Canada
(34)) – букв. Генерал-губернатор має право (у тексті – може) час від часу призначати сенатора спікером у сенаті, – (хто?)
має право призначати (кого?) (ким?) (як часто?); порт. As partes podem reunir no mesmo contrato regras de dois ou mais negócios
(ст. 405 ЦК Португалії) – букв. Сторони мають право (у тексті – можуть) об’єднати домовленості двох або більше переговорів у одному договорі, – (хто?) мають право об’єднати (що?) (чого?) (скількох?) (у чому?). Як видно з наведених прикладів
української, англійської та португальської мов, семантична елементарність / неелементарність мінімальної синтаксичної одиниці може перебувати у прямому відношенні до внутрішньої семантичної організації речення незалежно від обраної мови. У
той же час вартує відзначити, що у всіх трьох реченнях усі синтаксичні позиції є валентно визначені предикатом.
У наведених далі реченнях української, англійської та португальської мов необхідно звернути увагу на наповненість
синтаксичної позиції суб’єкта, яка характеризується вторинним компонентом – інструментом. Так, укр. Порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника (п. 1 ст. 523 ЦК України) – (що?) (яка?) припиняється (коли?); укр. Сума погашає вимоги кредитора у такій черговості … (ст. 534 ЦК України) – (що?) погашає (що?)
(кого?) (як?); англ. The Provisions of this Act referring to the Lieutenant Governor extend and apply to the Lieutenant Governor
for the Time being of each Province (Constitution Act, 1867, Canada (62)) – букв. Положення закону щодо [прав і обов’язків]
лейтенант-губернатора поширюються та застосовуються до лейтенант-губернатора на момент обрання незалежно
від провінції, – (що?) (які?) (чого?) поширюються та застосовуються (до кого?) (коли?) (де?); порт. A prescrição do direito de
indemnização não importa prescrição da acção de reivindicação (ст. 498 ЦК Португалії) – букв. Обмеження права на компенсацію не встановлює обмежень щодо строку позовної давності, – (що?) (чого?) (якого?) не встановлює (чого?) (яких?).
Отже, будучи заповненою вторинним компонентом, синтаксична позиція у наведених прикладах поєднує два значення
– суб’єктне та інструментальне, що, в свою чергу, стає причиною її віднесеності до семантично неелементарних мінімальних синтаксичних одиниць. Це зумовлено внутрішньо реченнєвими і міжвідмінковими дериваційними стосунками. Більш
того, семантична неелементарність засвідчується вторинним виявом морфологічної форми.
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Таким чином, у завершення необхідно підкреслити, що у той час, коли у системі синтаксичних одиниць послідовно
протиставляються слово і словосполучення як об’єкти вивчення малого синтаксису та речення і словосполучення як елементи великого і малого синтаксисів, а у термінознавстві здебільшого у фокусі знаходяться теоретико-методологічні та
прагматичні питання дослідження, включаючи юридичний та ін. дискурс, термінографію, погляд на термінотворення у
зобов’язальному праві в українській, англійській та португальській мовах зі сторони синтаксису та інтерпретація семантико-синтаксичних відношень терміносполук у зіставлюваних мовах, вихід на типологію синтаксичних зв’язків є лише
поокремими з-поміж перспективних напрямків подальших досліджень.
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Репрезентація категорії інформативності
у текстах начального філологічного дискурсу
У статті визначено категорію інформативності у навчальному філологічному дискурсі. Розглянуто мовну репрезентацію категорії інформативності у навчальному філологічному дискурсі, з’ясовано її семантико-синтаксичні
характеристики та прагматичні властивості.
Ключові слова: дискурс, навчальний філологічний дискурс, інформативність, надмірна насиченість.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ИНФОРМАТИВНОСТИ В ТЕКСТАХ УЧЕБНОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В статье определена категория информативности в учебном филологическом дискурсе. Рассмотрено языковую
репрезентацию категории информативности в учебном филологическом дискурсе, выяснено ее семантико-синтаксические характеристики и прагматические свойства.
Ключевые слова: дискурс, учебный филологический дискурс, информативность, чрезмерная насыщенность.
THE REPRESENTATION CATEGORY OF INFORMATIVITY IN THE training TEXTS OF PHILOLOGICAL
DISCOURSE
In the article the category of informative educational philological discourse. Considered linguistic representation
category of informative educational philological discourse found its semantic and syntactic characteristics and pragmatic
properties. Text, primarily aimed at the reader, so you need to take into account his knowledge, perceptual opportunities
purpose processing and so on. The information you want to convey a particular audience is always passed facts, and
as complementary to the reader written – also the subject of study kvalitolohiyi. To explain a topic given the necessary
amount of information presented, stress, concentration message because the process of short-perception. Over-saturation of
information prevents the normal sense – this is one of the main problems of educational texts, but because the author uses
linguistic resources that contribute to the stimulation of attention. The scientific literature is seen as informative section
that provides company verbalized knowledge, their understanding, transferring and encoding reader. Category information
content covers a number of linguistic and extra-linguistic issues. Informative, educational texts in philological discourse – is
the transfer of scientific information, characterized by saturation complex sentences. An attempt to determine nayuzhyvani
syntactic constructions that are used in academic texts philological discourse to cover new (or already known) information,
its explanation, clarification, specification, interpretation. Consequently, coverage of scientific information in the academic
literature for high school operates scientific-educational substyle, characterized by simple complicated sentences and complex
multi members of separate sentences and false words, designs.
Key words: discourse, educational philological discourse, informational content, oversaturation.

Дослідженню категорії інформативності і визначенню її мовної репрезентації приділено багато уваги в працях сучасних зарубіжних і вітчизняних дослідників (І. Гальперін, З. Тураєва, О. Селіванова, Н. Валгіна, С. Гізатулін, Л. Михайлова,
Є. Артемова, І. Алєксєєва та ін.), однак низка питань залишається відкритою для дискусії. Водночас потребує більш пильної уваги функційний аспект інформативності, бо дискусійним залишається питання репрезентації категорії валентності у
навчальному філологічному дискурсі, зокрема, особливостей мовного вираження. Висвітлення цього питання є важливим
для поглиблення теорії інформативності та особливостей представлення інформації у навчальній літературі. Зважаючи на
це, тема статті видається актуальною та своєчасною.
Мета статті – визначення особливостей мовного вираження та значення категорії інформативності у навчальному
філологічному дискурсі. Сучасний стан розвитку науки характеризується великою кількістю інформації, що в свою чергу
спричиняє труднощі у навчальному процесі. Тому варто розробляти нові методи, які сприятимуть доступному, швидкому отриманню та запам’ятовуванню матеріалу. Проблему отримання і передачі інформації (якість та структуру навчальної літератури) досліджували психологи, методисти, філологи: Л. Виготський, Ю. Лотман, Н. Арутюнова, В. Безпалько,
Б. Успенський, В. Краєвський, та інші. Головним засобом навчання у вищій школі залишається навчальний підручник та
посібник, що не тільки охоплюють систему та обсяг знань для профільної підготовки майбутніх філологів, а й визначають
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послідовність їх вивчення. Якість цих навчальних засобів безпосередньо залежить від їх змісту, структурування, доступності тощо, що має підвищувати ефективність освіти.
Надмірна інформаційна насиченість перешкоджає нормальному розумінню – це одна з головних проблем навчальних
текстів, а тому автор використовує мовні засоби, що сприяють стимуляції уваги. Цінною, прагматичною квінтесенцією в
тексті, в першу чергу, є нова інформація. Тобто, якісна подача матеріалу передбачає рівномірне розподілення, оптимально
великий/маленький за своєю користю для сприймання – інформативним. Інформативність слід розуміти як ступінь смисловозмістової новизни для читача [2, с.15].
У науковій літературі інформативність розглядається як категорія, що забезпечує вербалізовану організацію знань,
їх осмислення, передавання та кодування читачем. Категорія інформативності охоплює ряд мовних та позамовних проблем. Одна з них – проблема нового (невідомого). Для одного реципієнта повідомлення буде новим й тому буде включати
інформацію, для іншого це ж повідомлення буде позбавлено інформації, позаяк зміст повідомлення є для нього відомим
або ж взагалі незрозумілим. Те, що для певного часу було новим, для наступного вже відоме та ін. [4, с. 193]. І. Гальперін
зазначає, що категорія інформативності як обов’язкова ознака тексту може виявлятися в різних формах – від нульової, коли
зміст тексту не дає нічого нового, а лише повторює вже відоме, до концептуальної, коли для її виявлення слід піддати текст
глибокому аналізу. Між цими полюсами розташовані інформації різного ступеню насиченості (міри новизни) [3, с. 29].
Загальна кількість начального матеріалу, що висвітлюється у підручнику визначається інформаційною насиченістю, але
більш якісний текст тоді, коли нова інформація є корисною, прагматичною, цікавою. Отже, інформаційна насиченість тексту – абсолютний показник якості тексту, а інформативність – відносний, оскільки ступінь інформативності повідомлення
залежить від потенційного читача. «Інформативність тексту – це ступінь його смисло-змістовної новизни для читача, яка
заключна в темі та авторській концепції, системі авторських оцінок предмета думки» [1, с. 60].
Міра інформативних якостей тексту може знижуватись або зростати. Інформативність (з прагматичного погляду) знижується, якщо інформація повторюється, і, навпаки, вона підвищується, якщо текст несе максимально нову інформацію.
Та цей принцип дещо спростовується у навчальній літературі, тому що повторне висвітлення уже відомої інформації при
вивченні нової теми, навпаки, посилює розуміння та запам’ятовування. Наприклад, у Граматиці української мови за редакцією М. Плющ, параграф «Словесний наголос в афіксальних утвореннях іменників» розпочинається стверджувальним
реченням: «Словесний наголос в українській мові має властивість переміщуватися, виявляючи усталені закономірності
літературної вимови, які відображають норми словозміни і словотворення» (Граматика Плющ, 17). Далі це твердження
повторюється в кінці параграфу: «У безафіксних утвореннях, як уже зазначалося, наголос здебільшого пересувається на
префікс (відгукнутися – відгук, доповідати – доповідь, приводити – привід) або на корінь (наділяти – наділ, перегрівати
– перегрів, розбігатися – розбіг), рідше залишається незмінним (прогонити – прогін). У безпрефіксній основі дієслова або
прикметника наголос здебільшого пересувається наперед (носити – ноша, брести – брід, зелений – зелень, але: синій –
синь, блакитний – блакить)» (Граматика Плющ, 17-18). Цей «повтор» лише підтверджує факт «пересування наголосу», ще
раз звертає увагу читача на це, ілюструє прикладами. Інформативність науково-навчального тексту забезпечують змістові
та компактні синтаксичні конструкції.
Речення, ускладнені однорідними членами, функціонують у навчальній літературі, найчастіше, з узагальненим словом:
«До простих прийменників належать всі первинні: в, на, до, за, з, о, під, перед, серед, через та ін.» (СУЛМ Пономарів,
396); «У перехідну добу Петра І йшли поруч дві течії: українська й європейська…» (ІУЛ Возняк ІІ, 5). Крім того, «однорідні члени речення можуть поєднуватися сурядними сполучниками і безсполучниково. Сполучники є засобом вираження
смислових відношень між однорідними членами» [Синтаксис Шульжук, 154]. Так, єднальні відношення: «…іншомовні
імена і прізвища з кінцевими наголошеними голосними -о, -а (-я): Ніно, Пана, Дюма, Золя» (Граматика Горпинич, 76); зіставно-протиставні: «Слово й поняття співвідносні, але не тотожні. Не кожне слово співвідносне з поняттям» (Лексикологія Рудакова, 17); розділові: «З другого боку, словоформа, як і незмінюване повнозначне слово, є синтаксичною
одиницею, що виступає членом речення або виконує в ньому функцію звертання чи службову роль у вираженні семантики
речення» (Граматика Плющ); градаційні: «Воно може бути по трактоване не тільки як чергове свідчення праведності
Феодори, але й як своєрідне Боже прощення, яке посилається ігуменові та усій монастирській братії за те, що вони
колись вигнали святу, а тепер розкаялися і прихистили її» (ДУЛ Савченко, 54). Отже, категорія інформативності репрезентована реченнями з однорідними членами речення, але такі конструкції не є характерними особливостями власне науковонавчального підстилю, бо є спільними і для інших стилів мови та мовлення, зокрема, наукового.
Інформативність, у текстах навчального філологічного дискурсу, – це передача наукової інформації, що характеризується насиченістю складних речень. А прості речення, найчастіше, ускладнені відокремленими компонентами. У сучасній
лінгвістиці поняття відокремлення трактують як синтаксичне явище, властиве живому мовленню, яке репрезентує комунікативну зумовленість ускладнення структури простого речення додатковими семантико-синтаксичними відношеннями,
що нашаровуються на основне предикативне відношення [5, с. 301]. Схеми речення з відокремленими членами використовують у науковому стилі мовлення, а тому не є характерними особливостями для науково-навчального підстилю.
Але, навчальний філологічний дискурс, сфера функціонування якого вища школа, характеризується простими реченнями,
ускладненими напівпредикативними та суб’єктно-прагматичними відношеннями пояснення, доповнення, уточнення, що і
визначають комунікативні наміри мовця (автора).
Досліджуючи навчальний філологічний дискурс, як і синтаксис взагалі, на думку В. Шинкарука, варто розмежовувати
модус і комунікативний аспект, оскільки вони протиставлені об’єктивному змістові речення тим, що їх визначає мовець
[5, с. 23]. Серед категорії модусу важливою є інформативна настанова речення, до якої відносяться актуальне членування і якісно-кількісну детермінацію. У функції напівпредикативній дієприслівник зберігає дієслівні лексико-граматичні
категорії, як спеціалізована форма вираження зазначеної функції, своєрідно передає ці значення. Відокремлені одиничні
дієприслівники і дієприслівниковий зворот може виражати різні відношення. Наприклад, темпоральні: «Бачимо це після
Чорнобиля, бачив це Ю. Щербак після війни, повернувшись із Саратова» (ІУЛ Дончик, ІІ, 402); способу дії: «Зайве доводити, що активну участь у їхній роботі взяли письменники, виступивши в ролі нарисовців, кіносценаристів, телекоментаторів тощо» (ІУЛ ІІ Дончик, 23); умови: «Перебравшись на початку 50-х років до США, поет не зміг утриматись
на попередньому рівні, хоч і пильно стежив за розвитком української поезії як в еміграції, так і в Україні» (ІУЛ ІІ Дончик,
32); причини: «Повторюючись у споріднених за походженням словах, коренева морфема об’єднує ціле гніздо похідних
слів» (Граматика Плющ, 8-9). Такі синтаксичні конструкції, з відокремленими компонентами, за допомогою яких висвітлюється нова інформація, допомагає краще сприймати науковий стиль, дещо спрощують науковий текст і сприяють його
розумінню.
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Незаперечною є інформативність насиченість речень із вставними та вставленими словами, конструкціями, основне призначення яких – вносити додаткові повідомлення, побічні зауваження, уточнення, пояснення. Вони є способом компактного
введення в основне речення додаткової інформації і допомагають читачеві адекватно сприймати наукові відомості. Завдяки
їм мовець може доцільно корегувати зміст висловлення, збільшуючи його інформативність. Наприклад: «До того ж за наявності сполучників, що вказують на певний тип семантико-синтаксичних відношень, лексичне наповнення частин складного
речення практично не беруть до уваги; у разі використання асемантичних (функціональних) сполучних засобів основне
навантаження переноситься на семантику частин» (Синтаксис Шульжук, 216), «Сильвестр Косов мав на меті уславити
подвиги і чудеса печерських святих і для цього вибирав з рукописного Патерика, давньоруських літописів і окремих іноземних
джерел (твори Стрийковського, Бєльського, Мєховського, Баропія, Длугоща) відомості про кожного печерського преподобного зокрема» (ДУЛ Савченко, 34). Так як, навчальна література призначена для опису наукової інформації, то за така
структура якраз і виконує цю функцію. А, власне, навчальну, виконують вставні слова, які виражають ставлення автора до
повідомлення і до читача, зокрема. Наприклад: «Очевидно, сурядні та інші словосполучення, що виражають ускладнені відношення, ґрунтуються на схемах підрядних зв’язків, властивих простому реченню…» (СУЛМ Плющ, 316).
Інформативність, у навчальному філологічному дискурсі, найбільш синтаксично наближена до наукового дискурсу. Це
пов’язано з тим, що навчальна література для вищих навчальних закладів – це «спрощений» опис наукової. Отже, цілком
виправданим є функціонування багатокомпонентних складних речення. Багатокомпонентні структури, частини яких поєднуються різними типами зв’язку, можуть являти собою не одне складне речення, а поєднання речень, кожне з яких виконує
комунікативну функцію, наприклад: «Іменники, які творяться способом словоскладання (юкстапозити), відрізняються від композитів тим, що їх словотворчою базою є словосполучення прикладкового типу» (Граматика Плющ, 42). Такі
приклади складних синтаксичних конструкцій, є досить розлогими висловленнями, але така надмірна деталізація змісту
утруднює сприймання основної наукової інформації тексту.
Інформативність навчального тексту посилюється завдяки доказовості, що часто зустрічається у тексті. Навіть гіпотетичні висловлення (ті, що містять гіпотезу, припущення) супроводжуються поясненнями та аргументами, а саму гіпотезу
формулюють з використанням слів і словосполучень на позначення високого ступеня достовірності. Наприклад: «Очевидний, хоч він звичайно й залишається поза увагою, зв’язок фонетики з лексикою в звучній мові» (Фонетика Тоцька, 9),
«Можна говорити, що морфема складається з морфів, а морфи є компонентами морфеми» (Морфеміка Горпинич, 10).
Отже, висвітлення наукової інформації у навчальній літературі для вищої школи оперує науково-навчальним підстилем, що характеризується наявністю простих ускладнених речень та складних багатокомпонентних з відокремленими
членами речення та вставними словами, конструкціями.
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ОПОВІДНИЙ ДИСКУРС: СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БАЗОВІ ФОРМИ
Статтю присвячено висвітленню теоретичних засад дослідження функціонування конструкцій епістемічної
модальності в дискурсній зоні наратора та в дискурсній зоні персонажа. Розглянуто поняття «дискурс» та проаналізовано форми оповідного дискурсу, який є конструктом художнього дискурсу.
Ключові слова: дискурс, оповідний дискурс, наратор, персонаж.
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И БАЗОВЫЕ ФОРМЫ
Статья посвящена изучению теоретических оснований исследования функционирования конструкций эпистемической модальности в дискурсной зоне нарратора и в дискурсной зоне персонажа. Рассмотрено понятие «дискурс» и
проанализировано формы повествовательного дискурса как составляющей художественного дискурса.
Ключевые слова: дискурс, повествовательный дискурс, нарратор, персонаж.

© М. М. Шенько, 2015

Серія «Філологічна». Випуск 56

329

NARRATIVE DISCOURSE: STRUCTURAL ORGANISATION AND BASIC FORMS
The article is devoted to elucidation of the theoretical principles in the research of functional constructions of epistemic
modality in the discourse area of narrator and character.
In the article the main approaches to the definition of discourse and narrative forms of discourse are considered, which is
the construct of fictional discourse. The forms of narrative discourse and personal discourse are characterized.
In fiction the author-narrator and the character, as subjective centers of the fictional world, are the mediators of communication between the author and the reader. The narrator and the character form the discourse zones of text communication
– the narrator’s discourse zone and character’s discourse zone. The speech of narrator can be performed from the third or
first-person of narrative speech in fiction. The narrative character of communication in fiction provides such forms of representation as description and reasoning.
The speech of character is realized with the help of three forms – direct, indirect and quasi-direct speech. The direct
speech is a representation of authentic, actually expressed speech of character. The indirect speech retells or mediates the
character’s speech. The syntactic structure of indirect speech is embodied in the form of a complex sentence, where the introductory sentence is a representing component. The quasi-direct speech has two manifestations – internal and external speech,
i.e. the external quasi-direct speech is hidden, quoted speech, and the internal quasi-direct speech is internal reflections, a
stream of consciousness, a thought in mind. The narrator’s discourse zone and the character’s discourse zone are divided by
the context. The objective method for identifying the range of modal structures functions in the narrator’s discourse zone and
the character’s discourse zone is an analysis of text fragments that represent narrator or character’s speech.
Keywords: discourse, narrative discourse, narrator, character.

У сучасному мовознавстві на зміну системно-структурній, статичній парадигмі прийшла динамічна, антропоцентрична, функційна парадигма, і це призвело до появи нових областей аналізу і, відповідно, нових понять та термінів. Однією з
таких нових реалій мови є сфера дослідження дискурсу.
Поширеною тенденцією сучасних лінгвістичних студій стало вивчення оповідного дискурсу художнього тексту.
Активно досліджується специфіка його функціонування в художній прозі, засоби об’єктивації, а також його складові
(І. А. Бехта, Л. І. Бєлєхова, В. Б. Бурбело, В. І. Карасик, К. Я. Кусько, Ж. Женетт, І. В. Смущинська, Д. Шифрін, В. Шмід).
Актуальним також є звернення до вивчення лінгвопрагматичних функцій модальних конструкцій, які формують оцінно-модальний план оповідного мовлення в художньому тексті (Ф. С. Бацевич, І. А. Бехта, В. Б. Бурбело, А. Н. Мороховський, Т. В. Радзієвська, О. О. Селіванова, І. С. Шевченко). Проте недостатньо вивченим є функціонування засобів епістемічної модальності в дискурсних зонах наратора та персонажа в структурі німецькомовного художнього тексту.
Метою статті є опис системно-структурної організації оповідного дискурсу художнього тексту та характеристика його
базових форм.
Для реалізації поставленої мети з’ясуємо спочатку суть терміну «дискурс».
Слід зазначити, що на сьогоднішній день не існує єдиного розуміння поняття «дискурс», оскільки воно виявилось
затребуваним в межах багатьох наукових дисциплін, як-от: лінгвістика, антропологія, літературознавство, філософія, психолінгвістика, когнітивна психологія тощо.
У лінгвістиці традиційно співвідносять дискурс з такими поняттями, як висловлювання, мовлення, мовленнєва діяльність, текст, комунікативна ситуація, тобто в основі трактування лежать відношення «дискурс ↔ мовлення», «дискурс ↔
текст» (Е. Бенвеніст, Р. Барт, Ю. Крістева, О. С. Іссерс, В. І. Карасик, О. С. Кубрякова).
У рамках функційно-комунікативного підходу дискурс розглядається як важлива форма повсякденної практики людини і визначається як складне комунікативне явище, яке окрім тексту, містить екстралінгвістичні фактори (знання про світ,
думки, установки, цілі адресанта), необхідні для розуміння тексту.
Н. Д. Арутюнова запропонувала наступну дефініцію: «Дискурс (від фр. discourse – мовлення) – зв’язний текст у його
сукупності з екстралінгвальними – прагматичними, соціокультурними, психолінгвістичними та іншими чинниками; мовлення, що розгадається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, який бере участь у взаємовідносинах людей та в
механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення «занурене в життя»» [6, с. 136–137].
О. С. Кубрякова характеризує дискурс як складне комунікативне явище, яке не тільки вміщує акт творення певного
тексту, а й відображає залежність створюваного мовленнєвого твору від значної кількості екстралінгвістичних обставин –
знань про світ, думок, настанов і конкретних цілей мовця як творця тексту [5, с. 23].
Термінологічна енциклопедія О.О. Селіванової подає таке визначення поняття дискурсу: дискурс (від фр. discourse –
мовлення, у лат. discursus – блукати, розгалуження, розростання, коловорот) – 1) зв’язний текст у контексті численних супровідних фонових чинників – онтологічних, соціокультурних, психологічних тощо; текст, занурений у життя; 2) замкнена
цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками якої є комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що опосередкують спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними і т.ін.); 3) стиль, підмова мовного спілкування; 4) зразок мовної поведінки в певній соціальній сфері, що має певний набір змінних [6, с. 119].
За визначенням І.А. Бехти дискурс «передовсім є мовою, яка розуміється як висловлювання, відтак включає суб’єктів,
які говорять або пишуть, а також слухачів або читачів, які є об’єктами дискурсу. Він може містити будь-яке висловлювання
як частину соціальної практики. Дискурси неоднорідні за їх призначенням. Можемо розрізняти дискурс поезії і прози, чоловічий та жіночий. … Отже, дискурс – усна і писемна комунікація. Без комунікації немає дискурсу, без дискурсу – немає
комунікації» [3, с. 42].
У нашому дослідженні ми розглядаємо форми оповідного дискурсу, який є конструктом художнього дискурсу.
Згідно із структуралістською концепцією, текст вважається наративним лише тоді, коли в ньому оповідається певна
історія з наявною на рівні зображуваного світу темпоральною структурою. За Жераром Женеттом «оповідь – оповідний
дискурс (le discours narratif) може існувати остільки, оскільки вона розповідає певну історію (historie), за відсутності якої
дискурс не є оповідним». Класична ознака оповіді («вона породжується певною особою») відносить її лише до дискурсу
«В якості наративу оповідь існує завдяки зв’язку з історією, яка в ній розповідається; в якості дискурсу вона існую завдяки
зв’язку з нарацією, котра її породжує» [4, с. 67].
«Наратологічний словник» О. Ткачука також розмежовує поняття історії і дискурсу наступним чином: «якщо історія
(дієгезис) – це «що», про яке розповідається, то дискурс – це «як» розповідається» [9, с. 34].
На думку чеського структураліста Любомира Долежела, кожен оповідний текст є множиною дискурсів, чиї «відношення, контрасти і гармоніїї складають базис вербальної структури оповідного жанру» [11, с. 3]. Базовими формами наративного (оповідного) дискурсу за Долежелем є дискурс наратора та дискурс персонажа (двочленна опозиція дискурс наратора ↔ персонажний дискурс за Бехтою І.А.). Обидва дискурси, виражені різноманітними формами, не відмежовуються
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один від одного і можуть характеризуватись як абсолютною протилежністю, так і повним ототожненням. Персонажний
дискурс вплетений в канву дискурсу наратора, тобто мовлення персонажа не може існувати без мовлення наратора.
Бехта І. А. зазначає, що «…у комунікативно-функційній парадигмі форми мовлення наратора та персонажів набувають
статусу дискурсу. Їх аналізуємо не лише на рівні семантики і синтактики, а й з урахуванням екстралінгвістичних чинників
– ситуації спілкування, прагматичного спрямування. Адже сам дискурс є центральною інтегральною одиницею мовленнєвої діяльності, яка відображається у тексті-комуніканті» [3, с. 48].
У художньому тексті автор-наратор і персонаж, як суб’єктні центри художнього світу, є посередниками комунікації
автора і читача. Наратор і персонаж формують дискурсні зони текстової комунікації – дискурсну зону наратора та дискурсну зону персонажа.
Функцією наратора є опис ситуацій і подій, тобто наратор – це оповідач, повістяр [3, с. 157]. Мовлення наратора може
здійснюватись від третьої (гетеродієгетична нарація, Er-Form), або від першої особи (гомодієгетична нарація, Ich-Form)
оповідного мовлення в художньому тексті. Пор.:
Jakob atmete ruhig ein und aus, ihr Gesicht war noch immer faltenlos, vielleicht war der Leberfleck eine Spur größer geworden,
und ihr Hals schien weicher, er hätte ihn gerne geküsst. Ihre Augen erwiderten unbefangen seinen Blick; sie hatte damals im Wald
gefürchtet und in sein schlecht geheiztes Studentenzimmer mitnehmen lassen. Er begriff, dass sie nicht auf ihn gewartet hatte [12,
c. 11].
Draußen blies mir warmer Wind ins Gesicht, fuhr mit böigen Stößen durch die Kronen der Platanen, riß erstes Laub von den
Zweigen und wirbelte ein Abendblatt übers Straßenpflaster. … Die Skulptur einer Jugendstilschönheit über dem Eingang schien mich
streng anzublicken. Vermutlich mißbilligte sie in sandsteinstarrer Geschlechtersolidarität meine Phantasien aus der Tiefgarage.
Schon zuckte ein fast weißer Blitz über dem Himmel, und die Gewitterwolken entluden sich in einem Platzregen [13, c. 8].
Коли оповідь ведеться від третьої особи (одноосібний наратор), автор представлений як «неперсоніфікований всезнаючий оповідач-творець, який не належить до світу тексту і не наділений прагматичною вмотивованістю» [7, с. 224]. Автороповідач спостерігає за тим, що відбувається начебто збоку, але в той же час проникає в роздуми героїв, надаючи оцінної
кваліфікації тому чи іншому розвитку подій за допомогою різноманітних форм реалізації своєї позиції.
В. Шмід також виокремлює два види наратора – повістяр та розповідач. Повістяр викладає події від третьої особи,
тобто це не виявлений, не названий, розчинений в тексті носій мовлення. Розповідач – носій мовлення від першої особи,
котрий відкрито організовує своєю особистістю увесь текст [10, с. 67].
Наративний характер комунікації в художньому тексті передбачає такі форми репрезентації, як опис та аргументування.
Персонажне мовлення реалізується трьома формами – пряме, непряме та невласне-пряме мовлення. Пряме мовлення – репрезентація автентичного, фактично висловленого мовлення персонажа. Воно або передає мовлення персонажа,
зберігаючи граматичні і лексичні особливості розмовного мовлення, або відтворює безпосереднє висловлення, передаючи
думки, почуття, стани. Пор.:
«Mensch, Papa«, staunte Marie, «da hast du dir ja ’ne Riesenbeule eingefangen. Wie ist das denn passiert?«
«Beule? Wieso Beule? Ach so, die Stoßstange. Keine Ahnung. Die hat irgendjemand reingefahren. Wahrscheinlich beim Parken.
Und sich dann klammheimlich verdrückt. Rücksichtslos. So, Klappe zu …« [13, c. 13].
У своїй структурі, семантиці, способах включення у нарацію пряме мовлення відображає ставлення автора до дійсності, до простору і часу, які він зображає, рівня його мовленнєвої культури [2, с. 144].
Непряме мовлення – переповідає або опосередковує мову персонажа. Синтаксична будова непрямого мовлення втілена
у формі складнопідрядного речення, де речення введення є репрезентуючим компонентом. Пор.:
Das war das Leben: neu anzufangen. Das was das Leben: nicht zu sterben. Sie konnten nach Richmond oder nach Kew fahren,
sie konnten ans Meer fahren. Aber Mae sagte, dass er voller Haß sei, und dann vergaß er ihren Geburtstag [10, c. 26].
Невласне-пряме мовлення має дві форми прояву – зовнішнє (екзофазне) і внутрішнє (ендофазне) мовлення, тобто зовнішнє невласне-пряме мовлення – приховане, цитатне мовлення у мовленні, а внутрішнє невласне-пряме мовлення – внутрішні рефлексії, потік свідомості, думка в думці. В невласне-прямому мовленні відображаються лексичні та синтаксичні
особливості чужого висловлення, манера мовлення літературного персонажа, емоційне забарвлення, але передається воно
не від імені персонажа, а від імені оповідача, який виражає думки і почуття свого героя, зливаючи його мовлення зі своїм.
Пор.:
Um acht Uhr, hatte Jakob gesagt, würde er sie im Würgeengel erwarten, und das problen, dachte Isabelle, waren nicht die
Schuhe, sondern wie man sich darin bewegte [10 c. 12].
Jim packte sie an den Schultern, schüttelte sie. Das Leben, wollte er ihr sagen, er wollte vernünftig mit ihr reden, damit sie Ben
nicht mehr hereinließ, und nur noch ein paar Wochen oder Monate, bis sie wegkonnten, aus London weg, vielleicht sogar heiraten
[10, c. 26].
О. О. Андрієвська розглядає невласне-пряме мовлення як особливий вид оповіді, в якій спостерігається взаємодія і взаємопроникнення мовленнєвих планів, кожен з яких частково втрачає свою специфіку, в результаті чого утворюється нове
явище, яке несе в собі різнопланові характеристики. Отже, сутність невласне-прямого мовлення – вловити і відтворити
у відповідності із створюваним образом персонажа його внутрішнє мовлення, адекватно представити цей внутрішньо –
мовленнєвий потік у контексті відповідно організованого, вербально оформленого для сприйняття читачем внутрішнього
світу персонажа [1, с. 8].
Дискурсна зона наратора та дискурсна зона персонажа розмежовуються за допомогою контексту, хоча іноді буває доволі складно виокремити в плані мовлення оповідача план невласне-прямого мовлення персонажа.
Отже, об’єктивним методом для виявлення спектру функцій модальних конструкцій у дискурсній зоні наратора та дискурсній зоні персонажа є аналіз текстових фрагментів, які репрезентують мовлення наратора, або персонажа.
Експлікація оцінки істинності, ймовірності в плані мовлення наратора чи персонажа, дозволяє автору художнього
тексту не лише актуалізувати ментальну діяльність цих суб’єктів, але й акцентує увагу читача на явищах зображуваного
світу, які є об’єктом оцінного ставлення. Оцінно-модальні елементи допомагають актуалізувати ментальний та емоційний
стан оповідача або персонажа.
Враховуючи пріоритети використання різних засобів вираження епістемічної модальності, ґрунтуючись на структурних
і комунікативно-прагматичних властивостях досліджуваних текстових фрагментів, можемо припустити, що суб’єктивно –
модальний план персонажа найчастіше пов’язаний з емоційною оцінкою ситуації, а авторський – з ментальною.
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ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАЦІЇ ЗАМІЖНЬОЇ ЖІНКИ
В УКРАЇНСЬКИХ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИХ ПІСНЯХ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ ЯК ВИРАЖЕННЯ
КУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
У статті висвітлено питання національних культурних стереотипів, проте особливу увагу у ній зосереджено
на описі та аналізі мовних засобів, за допомогою яких у текстах українських календарно-обрядових пісень зимового
циклу (колядках) відображено уявлення українців, пов’язані безпосередньо з життям жінки, чоловіка та їх становищем в українському суспільстві, сім’ї. Серед мовних засобів детально описано лексичні засоби для номінації заміжньої жінки.
Ключові слова: стереотип, культурний стереотип, номінація, демінутив.
ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ В УКРАИНСКИХ КАЛЕНДАРНООБРЯДОВЫХ ПЕСНЯХ ЗИМНЕГО ЦИКЛА КАК ВЫРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ УКРАИНСКОГО НАРОДА
В статье освещены вопросы национальных культурных стереотипов, однако особое внимание в ней сосредоточено на описании и анализе языковых средств, с помощью которых в текстах украинских календарно-обрядовых песен зимнего цикла (колядках) отражено представление украинцев, связанные непосредственно с жизнью женщины,
мужчины и их положением в украинском обществе, семье. Среди языковых средств подробно описано лексические
средства для номинации замужней женщины.
Ключевые слова: стереотип, культурный стереотип, номинация, деминутив.
FEATURES MARRIED WOMEN NOMINATIONS IN UKRAINIAN CALENDAR CEREMONIAL SONGS
WINTER CYCLE AS AN EXPRESSION OF CULTURAL STEREOTYPES UKRAINIAN PEOPLE
The article highlights the issue of national cultural stereotypes, but the attention it focused on the analysis of language and
means by which the texts Ukrainian calendar ceremonial songs of the winter cycle (carols) Ukrainian idea reflected directly
related to the life of women and men their position in Ukrainian society, the family. The assembled materials among female
recipients’ carols are shown the richest and most fully two images – the hostess and the girl of marriageable age. For the
category of a young married woman who worked in housekeeping, in different phonetic variants and with different suffixes
texts carols are used two main tokens – the owner and hazdynya / ґazdynya. It should be noted that the carolers in songs of
praise appeal to women mistress with tenderness and respect, because it is the Ukrainian people’s imagination – an ideal
endowed with all the virtues that can only be characterized a married woman. Therefore, people’s poet uses mainly pulverized
affectionate form to emphasize their love and respect to the recipient carols, not fixed any derogatory address.
Among the texts analyzed our Ukrainian Christmas carols, which were recorded throughout Ukraine, diminutive of tokens
hostess and hazdynya / ґazdynya created suffix method using suffixes of caress, there is the frequency. Among language means
lexical means for the nomination of a married woman are written in in details.
Key words: stereotype cultural stereotype nomination, diminutive.

Представники певної нації розглядають навколишній світ через призму своєї національної культури, її традицій, історії, розцінюють дійсність відповідно до культурних позицій та стереотипів свого народу, сформованих протягом тривалого
часу та зафіксованих у фольклорних текстах. Не дивно, що народнопоетичні тексти є одним з важливих джерел для представників сучасних мовознавчих наук – етнолінгвістики та лінгвокультурології, оскільки в них збережено ті мовні формули, що дають змогу відтворити елементи найдавнішого світогляду, мовну картину світу певного народу, отже, й уявлення
(стереотипи) народу про певні поняття та явища дійсності.
Науковці дедалі більше цікавляться проблемою стереотипу. Поняття «стереотип» функціонує в термінологічних системах багатьох наук. Стереотипи розглядаються у працях соціологів, етнографів, когнітологів, психологів, етнопсихологів
(Ю. Апресян, Є. Бартминський, В. Жайворонок, Ж. Коллен, І. Кон, В. Кононенко, В. Красних, Ю. Прохоров, В. Рижков,
О. Селіванова, Ю. Сорокін, С. Толстая, В. Ужченко, М. Шведова). З огляду на це поняття «стереотип» набуває різного змісту і функцій залежно від сфери наукового використання. Однак у етнолінгвістиці поняття стереотипів недостатньо вивчене
і словник стереотипів української мови ще потребує ґрунтовного опрацювання та доповнення.
Важливим етапом вивчення українського світосприйняття, закодованого в мові, є вивчення національно-культурних
стереотипів, пов’язаних з образом жінки в українській мові та культурі. Стереотип жінки є фрагментом мовної картини
світу українців.
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Мова української народної пісні – самобутня художньо-естетична система національної мови. Серед українських мовознавців, які досліджують мову фольклору, а відповідно і мовно-етнічні стереотипи та дотичні до них поняття (національні концепти, лінгвокультуреми), – Н. Данилюк [8], С. Єрмоленко [10], В. Жайворонок [11; 12], В. Кононеко [20],
Л. Мацько [24] та ін.
Мета та завдання нашої розвідки полягають в описі мовних засобів номінації заміжньої жінки, за допомогою яких
у пісенних текстах колядок виражено уявлення та ставлення українського народу до заміжньої жінки та встановлення їх
складових. Поглиблений аналіз пісенних текстів дає змогу відтворити ключові елементи стереотипу жінки, тобто панівних
уявлень про суто жіночі риси вдачі, зовнішності та поведінки. До того ж народна творчість містить чимало безпосередніх
настанов щодо взаємин між чоловіками та жінками, між жінками та громадою.
Спроби реконструкції народних уявлень про українську жінку, її вдачу, долю вже неодноразово здійснювались в межах досліджень фольклорно-етнографічної спадщини. Дослідники народнопісенної творчості, які тяжіли до романтичного
напрямку, у своїх працях конструювали дещо ідеалізований образ українки, підкреслював чи навіть перебільшував позитивні риси. Наприклад, М. Костомаров писав: «Українська жінка в поезії українського народа змальована такою духовно прегарною, що й у самому свойому упадку виявляє поетично свою чисту натуру й соромиться свого пониження» [21,
с. 81]. Таку ідеалізацію пояснює І. Франко, який зазначає, що колядка переносила своїх слухачів у нереально прекрасний світ,
світ бажаний та мріяний, але такий близький і рідний їм, в ньому вони намагалися забути про своє важке та убоге життя:
«Пісня виповідає простими словами їх найглибші, сердечні бажання, показує їх не як бажання, а як дійсність» [32, с. 10–11].
Світ людей у народних колядках репрезентують передовсім господар та його родина. Колядники виконували величальні обрядові пісні кожному з членів родини, зафіксовано навіть тексти, адресовані немовлятам та померлим. У цих
пісенних текстах і господар, і господиня були змальовані молодими, здоровими, красивими, щасливими і заможними, до
них зверталися шанобливо, до господині – з ніжністю, бажаючи різних гараздів та достатку.
У зібраному матеріалі серед жінок-адресатів колядок найбагатше та найповніше зображено два образи – господині та
дівчини на виданні. Хоча, О. Дей зазначає: «найбагатші мотивами колядки – господареві й парубкові, дещо бідніші – дівчині, коло ж мотивів колядок господині зовсім вузьке» [18, с. 24]. Науковець пояснює це тим, що заміжня жінка не була
активною у громадському житті та не мала питомої ваги у важливих родинних справах.
Для номінації молодої заміжньої жінки, яка займалася веденням домашнього господарства, у різних фонетичних варіантах та з різними суфіксами в текстах колядок вживаються дві основні лексеми – господиня та газдиня/ ґаздиня (в текстах,
зафіксованих на Західній Україні): «Хорошеньку господиню маєш» [18, с. 59]; «За господаря та й за газдиню» [18, с. 90].
Проаналізувавши тексти календарно-обрядових пісень зимового циклу, можна навести такий синонімічний ряд до слова
господиня (дому): хазяйка (фонетичний варіант хозяйка), господарка, госпося: «Чи дома, дома хазяйка його?» [18, с. 80];
«Хорошеньку хазяєчку маєш, Хорошенько її споряджаєш» [19, с. 97];«Вой добрий вечір, господаречко, Господарочко,
гречна Анночко» [14, с. 48]; «Ой славна була наша ґоспося, В тім домі» [17, с. 237].
Відомий дослідник історичної поетики О. М. Веселовський [4] вважає необхідним виділяти в усній народній творчості
поетичне койне – специфічний поетичний стиль народної пісні, для якого характерні особлива поетичність та м’який ліризм; цим пояснюється настільки частотне вживання здрібніло-пестливих форм, які виявляють ставлення мовця до миру,
передають душевне хвилювання. Емоції – це одна з найважливіших сторін людського існування; вони пронизують життя
людини, супроводжуючи емоційною оцінкою будь-яку його діяльність. Тому не випадковим є багатство конотативної лексики, яка в деяких місцях пронизує всі рядки, створюючи своєрідні емоційні блоки.
Варто зауважити, що колядники у величальних піснях звертаються до жінки-господині з ніжністю та повагою, адже в
уяві українського народу вона – ідеальна, наділена усіма чеснотами, які лише можуть бути властиві одруженій жінці. Тому,
народний поет використовує переважно здрібніло-пестливі форми, щоб підкреслити, свою любов та шану до адресата
колядок. Хоча, В. Гойсак, досліджуючи мовну картину світу, яка відбилася в лемківських колядках зауважує: «На відміну
від назви господаря, немає тут ані великої кількості фонетичних варіантів, ані жодного демінутиву». Дослідниця вважає
причиною цього явища: «малу частотність слова в колядках, як взагалі невелика кількість текстів, адресованих господині,
у яких, крім того, релігійні мотиви переважають над господарськими… і сама господиня часто не згадується» [7, с. 135].
Серед проаналізованих нами текстів українських колядок, які були зафіксовані на всій території України, демінутиви
від лексем господиня та газдиня/ ґаздиня, утворених суфіксальним способом за допомогою суфіксів пестливості, зустрічаються і є частотними.
Найуживанішими суфіксами пестливості можна вважати: -еньк- («Сподівалася господиненька Свого милого господаренька» [18, с. 111]); -оньк- («Сподївала ся господинонька» [17, с. 227]); -ейк- («Чи є, чи нема господинейки дома?» [18,
с. 79]); -иньк- («Яснеє сонце – господинька» [31, с. 122]); -ечк- («Ци дома, дома господинечка?» [18, с. 78; 17, с. 13; 25, с.
20]); -еньк- («Й а в газдиненьки, красненько в неї» [18, с. 114]); -иньк- («Ґосподар з хати, ми там до хати, Йили ґаздиньку
ревізувати» [17, с. 2-3]); -ойк- («Там ґаздинойка там ся вбирає» [17, с. 222]); -очк- («Та й пана газду та й газдиночк» [18, с.
76]); -еньц- («Ой ладять, ладять дорогу шубу, Ой газдиненьці на ім’я Анні» [18, с. 101]).
Поодинокі використання: -ечк- («Вой добрий вечір, господаречко, Господарочко, гречна Анночко» [14, с. 48]); -очк(«Вой добрий вечір, господаречко, Господарочко, гречна Анночко» [14, с. 48]); -к- («Хорошеньку хазяєчку маєш, Хорошенько її споряджаєш» [19, с. 97]).
Колядники усі побажання добробуту, гарного майбутнього урожаю, розмноження худоби, тобто усіх господарських та
сімейних гараздів концентрували й спрямовували у колядках на голову родини – господаря, тобто чоловіка. Так як в українській родині панував патріархальний порядок, то господиню (заміжню жінку) у колядках названо як жінку господаря:
жінка / жена / жона його [господаря]; ґаздова жена; женичка ґазди.
Цей варіант номінації найчастіше зустрічається на початку колядки, коли перераховуються усі члени родини, які сидять із господарем за святковим столом або яким колядники приносять дари, та в заключній частині, коли колядники
зичать господарю усяких гараздів разом із його сім’єю та челяддю: «Ой служили другу та за його жінку» [18, с. 94]; «Коло
його жена його» [18, с. 57]; «Золотая кора – то його жона» [18, с. 53].
Серед пестливих форм, утворених суфіксальним способом від лексеми жінка, зустрічаються такі: жінонька, жіночка,
жоночка: «Йа в [Івана] красна жінонька» [25, с. 37]; «Чи дома, дома їго жіночка? В новій сьвітлойцї колачі пече» [17,
с. 14]; «Й а в Іванонька красна жоночка!» [18, с. 128].
Лексема дружина в українські мові вживалася стосовно обох членів подружжя як до чоловіка, так і до жінки. Серед
українських колядок зафіксовано лише один текст, в якому вона використовується стосовно жінки-дружини: «Не сам з собов, із дружиною, Із дружиною, із дїточками» [17, с. 17].

Серія «Філологічна». Випуск 56

333

До основних назв в текстах колядок іноді додається звертання пані, яке може самостійно виступати для номінації господині, як правило перед власним ім’ям особи, до якої звертаються: «А в нашої пані широке подвір’я» [18, с. 110]; «Бо в
тім дому пишна пані» [31, с. 127]; «Статечну жону, пані Янову» [18, с. 103]; «Наша братова, паня Дмитрова» [18, с. 104].
Лексема пані використовуються не лише по відношенню до господині, але й до господаря (у якого прекрасна дружина), до
незаміжньої дівчини. В текстах таких колядок використовуються епітети красна, молода, а також опис дорогого одягу господині: «А в тім дворі красна паня» [18, с. 102]; «Ой у полі, в полі, в полі засвітило. Пані молодая по саду ходила» [13, с. 32].
У зменшено-пестливій формі використовуються лексеми панечка, панонька, утворені суфіксальним способом: «Наша
панечка господинечка, Господинечка на ім’я Анна» [18, с. 113]; «Можна панонька господиненька, Господиненька сего домоньку» [15, с. 278]. Очевидно тут є додаткова культурна мотивація для використання цієї лексеми пані, чи в колядці
звертаються до пані в історичному розумінні, чи для реалізації величальної функції колядок йдеться про звичайну сільську
господиню, яка наділена усіма чеснотами.
«Словник синонімів української мови» у синонімічному ряді до слова господиня подає лексему паніматка [паньматка] (заст.) [28, с. 367], у текстах колядок зустрічається словосполучення пан мати, яке, можливо, відповідає цій лексемі:
«Чи дома, дома, пан мати газдине» [18, с. 83].
На жаль, не всі збирачі фольклорних текстів змогли передати діалектні особливості зафіксованих ними колядок, деякі
були відредаговані відповідно до літературних норм української мови. Аналізуючі пісенні джерела ХІХ століття, зокрема,
записи В. Гнатюка, зустріли одиничне використання лексеми ґуспудиня, що вказує на діалектні особливості її побутування:
«Наші ґуспудинї рану встаї» [17, с. 237].
У деяких колядках, адресованих господині зустрічається лексема невіста (одн.), невісти (множина), яка в СУМ характеризує як діалектна [29, т. 5, с. 266], а у Словнику української мови Б. Грінченка подано у значенні «жінка» [27, т. 2,
с. 540]: «Та собі ўстала млода невістка» [17, с. 226]; «– А ци дома-сте, невісти мої» [18, с. 109].
Часто зустрічаються тексти, в яких господиню називають за ім’ям чоловіка [ім’я господаря] жона: «Ой то ж не верба –
Йванова жона» [18, с. 54]; «А в дядька Тимка гарная жона» [18, с. 107]; «Чи вдома, вдома Якова жона?» [18, с. 108]; «Що
у пана Василя хороша жена» [18, с. 118]; «Ой красна, красна у Сашка жона» [18, с. 123].
Серед аналізованих текстів колядок було зафіксовано також номінації заміжньої жінки за прізвищем чоловіка: «Статечну жону, пані Янову» [18, с. 103]; «Наша братова, паня Дмитрова» [18, с. 104].
У деяких текстах виступають власні жіночі імена, які означають конкретного адресата колядки, серед них – найбільш
популярні: Анна, Анночка; Катерина; Марія, Маріка, Марічка, Марисенька, Марунечка, Маруня, Марцуня; Оксана; Олена,
Оленочка; Параня, Парасочка: «Гей, газдиненька на ім’я Анна» [18, с. 122]; «Вой добрий вечір, господаречко, Господарочко, гречна Анночко» [14, с. 48] «Статечна жона пані Марія» [18, с. 113]; «Наша братова на йм’я Маріка» [18, с. 117];
«Ґречна ґаздиня тай бо Марічка» [17, с. 251]; «Гей бо в сїм дворі ґречная панна, … чом Марисенька» [17, с. 222]; «Господинечко чом Марунечко!» [18, с. 115]; «А шуба буде господиненьці, … чом Маруненьці» [18, с. 127]; «Славная пані, пані
Оксана» [18, с. 130]; «Господиненька сего домоньку, … чом Оленонька» [17, с. 223]; «Ґречна ґаздиня – Катериночка» [17,
с. 226]; «Нашя братова, й на мє Параска» [17, с. 246]. Вживання конкретних імен чи прізвищ пояснюється дослідниками
так, що «імена величальних осіб підставляються в тексті самої пісні, і тоді колядка виглядає так, ніби спеціально складена
для даної особи» [5, с. 64]. Тому в текстах колядок частим є словосполучення на ім’я, на йм’я, після яких називають власне
ім’я адресата.
Як правило, у молодіжних колядках дівчині зустрічається колядка, в якій гарну дівчину на виданні порівнюють із королівною чи царівною або княгинею. Серед аналізованих пісенних текстів знаходимо варіант колядки, в якій заміжня жінка
теж порівнюється із королівною, царівною, але підкреслюється те, що це хазяйська жона: «У нашого хазяїна хороша жона
… В світлоньку ввійшла – все панове встало, … шапочку ізняло. Один каже: – Царівна увійшла, Другий каже: – Королівна
увійшла, А третій каже: – Це не царівна і не королівна, Це бо жона пана хазяїна» [18, с. 106]. Можливо, таке порівняння
використовувалось для того, щоб підкреслити красу, не обов’язково молодої, заміжньої жінки, яка перебувала у щасливому шлюбі з люблячим і дбаючим про неї ідеальним чоловіком-господарем, який працює і забезпечує свою дружину усім
найкращим.
Отже, пріоритет «людського фактору» стимулював науковців вивчати людину, її мовленнєву діяльність та те, як людина представлена в мові. Це зумовлене антропоцентричним характером мови загалом і фольклору зокрема. У пісні як
поетичному жанрі життя відображено через почуття, думки, переживання носія фольклору.
Проаналізувавши тексти українських календарно-обрядових пісень зимового циклу, бачимо, що українці в більшості у
фольклорних текстах намагалися відтворити свої мрії, змалювати ідеально життєві реалії.
Як бачимо, в українських колядках відбиті, в основному, культурні стереотипи, створені колективом, адже пісенні
тексти є колективним витвором і вдосконалювалися протягом століть, та й не одним автором. Українці, створюючи пісенні
тексти, використовували культурні стереотипи,спираючись не лише на власний досвід. За допомогою лексичних засобів,
які створюють номінації заміжньої жінки, культурні стереотипи закріпилися і збереглися. Вони, як правило, позитивні,
традиційні та постійні.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
Статтю присвячено аналізу напрямів досліджень терміна у роботах вітчизняних та зарубіжних лінгвістів.
Висвітлено основні підходи щодо визначення терміна, його функцій та ознак. Запропоноване власне визначення поняття «термін».
Ключові слова: термін, термінологія, слово, особливості термінів, дефініція терміна.
The article deals with analysis of the term research trends in the works of domestic and foreign linguists. The main
approaches to the term definition have been shown as well as its functions and properties. The own definition of the notion
«term» was worked out.
Key words: term, terminology, word, characteristics of terms, term definition.

Постановка наукової проблеми та її значення. Підвищений інтерес науковців викликають проблеми, пов’язані з
формуванням термінологій, оскільки глобалізація, технологізація промислових сфер та побутового життя спричиняють
збагачення національної мови новими лексичними одиницями, а також насичення загальновживаної мови різними термінами. Питання виникнення і використання термінів, що сьогодні вживаються в різних галузях: політиці, промисловості,
економіці, екології тощо, вимагає від науковців впорядкування нових лексичних одиниць, оскільки процес «масового виникнення нових термінів, термінологічних полів і цілих термінологічних систем, і вносить серйозні зміни в уже існуючі
термінологічні системи» [17, с. 7]. У зв’язку з тим, що «кількість термінів у розвинутих мовах багатократно перевищує
чисельність загальновживаних слів і досягає зараз кількох мільйонів лексичних одиниць і ця величина невпинно зростає»
[8, с. 9], виникає необхідність аналізу їх та впорядкування, що становить актуальність нашої студії. Мета – висвітлення
основних теоретичних аспектів дослідження поняття «термін» у сучасному мовознавстві. Завдання дослідження включає
проведення аналізу існуючих дефініцій поняття «термін», а також вироблення власного визначення.
Поняття «термін» з’явилось у лінгвістичній науці у ХІХ ст. У 30-х роках наступного століття Е. Вюрстер започаткував
науки про терміни, визначивши проблемні питання щодо наступних термінологічних досліджень. Пізніше В. В. Виноградов сформував сутність терміна у своїй роботі «Русский язык», визначаючи умови виникнення терміна: якщо слово
стає засобом логічного визначення, тоді воно науковий термін. Подальші визначення терміна науковцями різняться. До
сьогодні у термінології не існує загально прийнятого визначення терміну. В. Д. Табанакова пояснює це тим, що «наявність великої кількості розумінь і визначень терміна підтверджує неможливість створення універсального визначення,
що є характерним і для слова і, ймовірно, для більшості понять» [22, с. 28]. Р.І. Комарова коментує цю ситуацію таким
чином: «Нема одиниці більш багатограннішої і невизначеної, ніж термін, при цьому спостерігається декілька підходів до
визначення терміна: одні дослідники намагаються дати йому достатньо логічне визначення, інші – намагаються описово
розкрити зміст терміну, приписуючи йому характерні ознаки; треті – виділяють термін шляхом протиставлення його
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будь-якій негативній одиниці; четверті шукають суперечливі процедури виділення термінів, щоб потім прийти до чіткого
визначення цього поняття; п’яті намагаються дати хоча б «робоче» визначення» [14, с. 7].
Слід зазначити, що наразі розрізняють декілька підходів до визначення терміна: нормативний або субстанційний,
функціональний або дескриптивний і системний. Представники субстанційного підходу Д. С. Лотте, В. П. Даниленко,
Т. Л. Канделакі, Б. М. Головін розглядають термін як особливе слово чи словосполучення, яке відмежовується і протиставляється загальновживаному за своєю семантичною і граматичною структурою. При цьому до терміна як статичного
елемента мови, висуваються особливі вимоги, а саме однозначність, вмотивованість, точність, системність. Цей підхід
часто критикується, оскільки термін не завжди є однозначним і може входити до різних терміносистем [23, с. 11–12].
Представники функціонального підходу Е. Ф. Скороходько, В. М. Лейчик, С. В. Гринев-Гриневич вважають, що термін – це функція, тип вживання лексичної одиниці. Розглядаючи термін як динамічний елемент системи, Е.Ф. Скороходько вказує на ознаки, що є критеріями приналежності мовної одиниці до категорії термінів: співвіднесеність зі спеціальним
поняттям; відтворюваність; наявність дефініції, яка вміщує термін [21, с. 7]. Такий підхід до трактування терміну є логічним, бо в його основі лежать функції, що виконує термін, але багато з цих самих функцій притаманні загальновживаному
слову. З іншого боку поняття «функція терміна» ще не визначене і обговорюється лінгвістами.
При системному підході до визначення терміну (К. Я. Авербух, М. О. Карпова) наголошується існування терміна у
впорядкованій системі та його зв’язки з іншими елементами терміносистеми. Системна концепція «декларує первинність
цілого (системи) і вторинність її елемента (терміна) [2, с. 13]. Системний підхід можна вважати достатньо обґрунтованим,
послідовним і логічним, адже термін не може існувати ізольовано і будь-яке слово, словосполучення чи знак може стати
терміном знаходячись тільки у певній системі.
Новий підхід до розуміння природи терміну виявляє когнітивна парадигма, яка акумулює професійно-наукове знання,
отримане за період існування людства. З появою когнітивного підходу мова стала вивчатись як засіб доступу до всіх ментальних процесів, які відбуваються у голові людини і визначаючим її власне буття і функціонування в суспільстві [15, с. 9].
Поняття «термін» використовується у будь-якій науковій галузі та дисципліні, кожна з яких віддзеркалює власне ті
його властивості, що використовуються для вирішення нагальних завдань. Виходячи з цього, доречним буде розглянути
та проаналізувати його визначення для розроблення нашої робочої дефініції.
Таблиця 1
Визначення поняття «термін» вітчизняними та зарубіжними науковцями
О.С. Ахманова
[3, с. 472]

Слово чи словосполучення спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи запозичене для точного вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів.

Г.О. Винокур
[4, с. 21]

У ролі терміна може виступати будь-яке слово... термін – це не особливе слово, а тільки слова в особливій функції, функції найменування спеціального поняття, назви спеціального предмета чи явища.

Б.М. Головін
[5, с. 5]

Термін – це слово чи підрядне словосполучення, яке має спеціальне значення, що виражає і формує
професійне поняття і застосовується у процесі пізнання та засвоєння наукових і професійно-технічних
об’єктів та відношень між ними.

В.П. Даниленко
[7, с. 15]

Термін – це слово чи словосполучення спеціальної сфери вживання, що являється найменуванням
спеціального поняття і вимагає дефініції.

А.С. Д’яков
[8, с 10]

Термін – окреме слово чи утворене на базі іменника підрядне словосполучення, що означає професійне поняття та призначене для задоволення специфічних потреб спілкування у сфері певної професії
(наукової, технічної, виробничої, управлінської...).

Т.Л. Канделакі
[9, с. 7]

Під терміном розуміється слово чи лексикалізоване словосполучення, яке вимагає для встановлення
свого значення у відповідній системі понять побудови дефініції.

В.І. Карабан
[10, с. 315]

Термін – мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної галуз науки або техніки, зазнаючи при цьому, науково-технічні терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів.

І.С. Квітко
[11, с. 21]

Термін – це слово чи словесний комплекс, що співвідноситься з поняттям певної організованої галузі
пізнання (науки, техніки), що вступають у системні відносини з іншими словами та словесними комплексами й утворюють разом з ними в кожному окремому випадку та в певний час замкнену систему, яка
характеризується високою інформативністю, однозначністю, точністю та експресивною нейтральністю.

А.Я. Коваленко
[13, с. 258]

Терміном вважається нейтральне слово або словосполучення, яке вживається для точного вираження
понять та назв предметів. Невід’ємні риси терміна – абстрактний характер, однозначність і системність.

Д.С. Лотте
[18, с. 22]

Термін – це слово чи словосполучення, яке має спеціальне значення, виражає і формулює професійне
поняття, а також використовується у процесі пізнання та освоєння науково-технічних об’єктів та відношень між ними.

О.С. Селіванова
[20, с. 617]

Термін – слово чи словосполука, що позначає поняття спеціального спілкування в науці, виробництві,
техніці, мистецтві, у конкретній галузі знань чи людської діяльності.

Е.Ф. Скороходько
[21, с. 7]

Науковий термін – слово чи уставлене словосполучення, яке виражає спеціальне поняття науки, техніки або іншої галузі людської діяльності, та має дефініцію, яка розкриває ті ознаки цього поняття,що є
релевантним саме для цієї галузі.

В.Д. Табанакова
[22, с. 37]

Науковий термін – це мовний знак, який виражає спеціальне поняття і відображає місце цього поняття
у відповідній системі значень. Наукова термінологія являє собою систему термінів, за якою завжди
стоїть система понять, що реалізується у його дефініції. Власне системність і понятійність відрізняють
термін від нетерміна і надають спеціальній лексиці статус термінології.

Ф.А. Циткіна
[23, с. 10]

Термін – мовний знак, що репрезентує наукове поняття спеціальної, професійної галузі знань.
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Серед ознак терміна можна виокремити такі:
Дефініційність, тобто наявність дефініції, яка чітко окреслює, обмежує значення терміна (О. О. Реформатський,
Б. М. Головін, А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько).
Моносемічність, тобто наявність одного значення в межах одного термінологічного поля (Д. С. Лотте, О. О. Реформатський, В. П. Даниленко, А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько, О. С. Селіванова). Питання однозначності терміна
трактується сьогодні по-різному. Більшість науковців вважає, що терміни не повинні обов’язково бути однозначними, при
цьому не можна вважати термінологічну одиницю неповноцінною чи непотрібною лише через те, що вона не має певної
властивості, хоча і застосовується певний час користувачами [8, с. 13].
Системність [19, с. 124], тобто належність до термінологічної системи, його однозначність, точність і визначеність у
певній термінологічній системі. «Властивість терміна, яка відображає нерозривний зв’язок терміна з поняттям і проявляється у його класифікаційній приналежності, називається системністю (систематичністю)» [11, с. 14].
Семантична окресленість, тобто чіткі межі між семантикою термінів задля уникнення непорозумінь та неточностей
(О. О. Реформатський, Д. С. Лотте, Г. О. Винокур, І. С. Квітко). «Термін – складне явище, специфіка якого визначається
як приналежністю до двох систем (логіко-понятійної системи певної галузі знання і лексичній системі загальнолітературної мови), так і особливостями функціонування переважно у сфері професійного спілкування. Власне тут у всій повноті
реалізується інформативні властивості терміна. Оскільки інформація у сфері професійної діяльності науково-технічних
працівників фіксується і поширюється у повідомленнях, можна сказати, інформаційні функції терміна реалізуються у
тексті повідомлення [12, с. 6].
Стилістична нейтральність, запобігання конотацій, тобто терміни є експресивно нейтральні, хоча спостерігається інтенсивність деяких семантичних складових (О. О. Реформатський, О. С. Селіванова, А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько).
Особливе відношення щодо синонімії, антонімії, полісемії та омонімії, які є не бажаними в межах однієї терміносистеми, хоча на рівні кількох субмов полісемія є досить поширено. Синонімія часто перешкоджає взаєморозумінню
(В. П. Даниленко, А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько).
Інтернаціональність, тобто наявність термінів-інтернаціоналізмів в деяких випадках полегшує міжнаціональне спілкування [19, с. 118–119].
Відносна незалежність від контексту, тобто значення терміна визначається системою понять і не може залежати від
речення, у якому його вжито (Д. С. Лотте, А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько).
Простота, милозвучність. Відповідність нормам і правилам певної мови запобігає появі професійних жаргонізмів, які
походять з діалектизмів чи варваризмів (Д. С. Лотте, А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько, О. С. Селіванова).
Найчастіше мовознавці визначають такі основні функції терміна:
– номінативна [12, с. 16];
– дефінітивна, тобто наявність чіткої дефініції [8, с. 12];
– номінативна і дефінітивна [16, с. 197].
Слід зауважити, що функції, які притаманні термінам, властиві певною мірою і загальновживаній лексиці. Роль терміна не можна обмежувати функцією тільки «найменування» [18, с. 73–74]. В.В. Виноградов слушно зазначає, що слово
виконує номінативну або дефінітивну функції, тобто є засобом чіткого позначення, і тоді воно – простий знак, або є засобом логічного визначення, тоді воно – науковий термін.
Оскільки «майже всі сучасні терміни будуються на основі інших термінів чи слів загальної мови» [18, с. 24], питання
визначення критеріїв відмежування терміна від «нетерміна» залишається актуальним. Терміни часто протиставляють словам загальновживаної лексики, мотивуючи це тим, що «термін існує лише стільки, скільки є елементом цієї системи» [1,
с. 11]. Розглядаючи статус терміна, С.В. Гринев-Гриневич перш за все звертає увагу на його взаємовідношення з основною
одиницею мови – словом, оскільки термін перед усім відноситься до загального класу одиниць, і його приналежність до
спеціальної лексики являється вторинною, специфічною рисою, а ця специфіка в першу чергу обумовлена співвідношенням і, зокрема, опозицією щодо загальновживаної лексики [6, с. 24].
Основна відмінність терміна від загальновживаної лексики криється у спеціальній області вживання, на чому і ґрунтується критерій термінологічності. Межа між термінологічною і загальновживаною лексикою нестабільна. Вона має не
історичний, а функціональний характер і постійно триває як процес перетворення термінів у загальновживані слова, так
і використання загальної лексики для формування термінологій, коли на основі уявлень формуються поняття [6, с. 26].
Проаналізував дефініції поняття «термін» українських і зарубіжних дослідників, а також беручи до увагу характеристики та властивості терміна, пропонуємо таке визначення поняття: термін – це мовний знак виражений словом, словосполученням чи особливим символом, що має чітку дефініцію для позначення певного поняття галузі знання чи діяльності
людини, прийнятого у професійній сфері і є результатом взаємодії комунікації та когніції. Запропонована дефініція, на
наш погляд, відображає суть усіх проаналізованих визначень, оскільки будь-яке слово чи словосполучення, одиниця мови
чи особливий символ, у першу чергу, є знаком; по-друге, термін не тільки номінує поняття, предмет, чи явище, він має дефініцію, яка і створює зв’язок між терміном та поняттям; більш того, будь-який термін належить до певної області знань.
Перспективним напрямком подальших досліджень вважаємо дослідження класифікації термінів на прикладі сучасної
німецької фахової мови промислової автоматизації.
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ЗАСАДИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
У статті досліджено теоретичні засади лінгвістичного аналізу комічного в українській поезії, висвітлено сутність комічного як категорії естетики й лінгвістики на основі праць з теорії комічного, з’ясовано стан розроблення
проблеми та визначено особливості методики аналізу комічного в поетичній мові.
Ключові слова: поетична мова, комічне, іронія, гумор, сатира, сарказм, ідіостиль, образ.
ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОМИЧЕСКОГО В УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ
В статье исследованы теоретические основы лингвистического анализа комического в украинской поэзии, освещена суть комического как категории эстетики и лингвистики на основе работ по теории комического, выявлен
уровень разработки проблемы та определены особенности методики анализа комического в поэтическом языке.
Ключевые слова: поэтический язык, комическое, ирония, юмор, сатира, сарказм, идиостиль, образ.
USING LINGUISTIC ANALYSIS OF COMIC UKRAINIAN POETRY
In the article the theoretical basis of linguistic analysis comic in Ukrainian poetry, highlights the essence of the comic as
a category of aesthetics and linguistics works based on the theory of the comic, revealed the state of development problems
and peculiarities of analysis techniques comic in poetic language.
In modern science, the term «comic» is used as a generic term to describe a variety of phenomena that can cause laughter. Among the expressions of comic researchers isolated humor, irony, satire and sarcasm. At present there is no universally
accepted definition of the content and scope of terms called comic types, specific relationships between humor, irony, satire
and sarcasm, but in the end, the number of species comic. Difficulty theoretical development problems comic conditioned by
the fact that some of its categories (especially irony) are seen as historically variables that reveal their semantic dynamics in
different periods of literary-aesthetic and practical thought.
The object of analysis is a comic genres of Ukrainian poetry, Non humorous or satirical. This does not mean that the
structure of the poetic text, which refers to the philosophical, or civil love lyric, the comic is something unnatural. On the
contrary, it is functioning in these comic genres of modern Ukrainian literature demonstrating its crucial role, which is revealed in the semantic and compositional plan of a literary text. Another feature of the object of analysis is the lack of clear
boundaries between the comic and nekomichnym and often implicit expression comic.
Language comic expression directly related to the peculiarities of Ukrainian poetic language of the second half of the
twentieth century (suggestibility, appeals to extra-linguistic reality, conscious guideline to overcome stereotyped metaphors
departure from the ideological cliches, major, pathos, irony as a language game, etc.).
Language units as elements of poetic image that sells comic (humorous, ironic, satirical, sarcastic) principle, characterized poetic grammar rules, including violations established in the language of traditional compatibility of the word, combining different styles of speech strata, deviation from the formative, morphological rules and so on. Syntagmatic localized
language units poetic text at the same time are not located in their prospective and retrospective semantic relations of the
structural elements of the poetic text.
Key words: poetic language, comical, irony, humor, satire, sarcasm, idiostyle, image.

Для сучасного українського мовознавства важливим є дослідження теоретичних засад лінгвістичного аналізу комічного в українській поезії.
Об’єктом аналізу є комічне в тих жанрах української поезії, що не належать до гумористичних або сатиричних.
Мета статті – дослідити теоретичні засади лінгвістичного аналізу комічного в українській поезії, висвітлити сутність
комічного як категорії естетики й лінгвістики на основі праць з теорії комічного, з’ясувати стан розроблення проблеми та
визначити особливості методики аналізу комічного в поетичній мові.
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Предмет дослідження – висвітлення сутності комічного як категорії естетики й лінгвістики.
В українській філології помітне місце займають праці, присвячені аналізу прозових текстів. Посилена увага дослідників
саме до художніх текстів не є випадковою. Її можна пояснити різними причинами. Художня свідомість – це одна із форм, –
хоч і виразно своєрідна, – існування суспільної свідомості людини як соціальної особистості. Через світ художніх образів,
створений письменником, читач сприймає світ узагалі. Комічне в художньому дискурсі – поезії, прозі, драматургії – постає
не тільки як естетичне освоєння світу, але й як вираження неутилітарних істин цього світу. Факти, які в художньому тексті
зображуються крізь призму комічного, самі постають як носії комічного начала, експлікують систему ціннісних координат
ментального світу людини, важливих не тільки для митця, але й широкого кола читачів. Вони відбивають певні інтенції суспільного життя і акумулюють, синтезують різні сторони комічного, чим і забезпечується їхня евристична значущість. «Ословлення» комічного відбиває певний спосіб концептуалізації (сприйняття, оцінки та організації) світу. Якщо розуміти комічне
в його широкому категорійно-естетичному смислі, можна стверджувати, що мовна репрезентація комічного – це створення
певної художньої картини світу, і саме така картина, будучи своєрідною матеріальною формою існування комічного, містить
інформацію про особливості взаємодії мови й дійсності, людини й соціуму, про здатність читача декодувати художній текст.
Розгляд означеної проблеми зосереджується навколо питань, які можна поділити на дві групи. До першої групи належать ті, що стосуються вивчення мовних засобів і художніх прийомів творення комічного. Оскільки в мовленнєвій
практиці для творення комічного використовуються мовностилістичні ресурси різних рівнів (фонетичного, лексичного,
фразеологічного, синтаксичного, графічного, сюжетно-композиційного), то їхнє вивчення спрямоване на виявлення типових засобів та визначення функціональних особливостей незалежно від характеру комічного.
До другої групи питань належать ті, що стосуються вивчення художньомовленнєвої практики, пов’язаної з різними
типологічними виявами комічного – гумором, іронією, сатирою та сарказмом.
У сучасній науці термін «комічне»уживається як родове поняття на позначення різноманітних явищ, здатних викликати сміх.
Об’єктом комічного є суспільно значуще смішне, що може характеризуватися як невідповідність форми змістові, суперечність чи помилка, недосконалість, контраст. Комічне – одна з основних категорій естетики, що відбиває соціально
вагомі суперечності. Суб’єктивне переживання комічного виявляється по-різному – від доброзичливої усмішки до злої
насмішки, від веселого настрою до нестримного сміху. Сутність комічного полягає у суперечності.
Важливо відзначити, що для суперечностей, які породжують комічне, характерним є те, що перша за часом сприйняття
сторона суперечності виглядає значною і серйозно на нас впливає, друга ж, яку ми сприймаємо за часом пізніше, – розчаровує своєю невідповідністю.
Джерелом комічного може бути не тільки підміна змісту, значення повідомлення, але й порушення міри, створення
ілюзії. Тому сміх супроводжує викриття нікчемності, що претендує на якусь значущість, сміх зміцнює гідність людини. У
комічному зображені соціальні явища, спосіб життя, діяльності, поведінка людей тощо, які перебувають у суперечності
з об’єктивним ходом історії, із естетичними ідеалами, тому вони оцінюються негативно. Суперечності між значущістю
форми й ницістю змісту, які проглядаються завдяки критично налаштованому розуму, створюють комічність колізії. Комічне – це продукт розвиненої людської культури, здатність подивитися на себе збоку, піднятися над своїми повсякденними
інтересами.
Комічне в літературі – це естетична форма критики, яка є творчо активною. Особливий її характер полягає в тому, що
вона передбачає усвідомлено активне сприйняття, ставлення з боку реципієнта, який вдається до самостійної емоційнокритичної оцінки події, включається в процес творчого активного пізнання світу, що вимагає самостійної роботи думки
щодо зіставлення естетичних ідеалів та явищ, які висміюються.
Говорити про мовні засоби комічного слід з обов’язковим урахуванням характерних іманентних особливостей смішного. Саме такий підхід може забезпечити висвітлення глибинних механізмів взаємодії комічного як життєвої реальності
та її художньо-естетичної рецепції з особливостями використання мови як одного з головних засобів творення комічного.
Слід брати до уваги те, що об’єктом аналізу є комічне в тих жанрах української поезії, які не належать до гумористичних або сатиричних. Сказане зовсім не означає, що в структурі поетичного тексту, який належить до філософської,
любовної чи громадянської лірики, комічне є чимось неприродним, навіть другорядним. Навпаки, саме функціонування
комічного в цих жанрах сучасної української літератури демонструє його надзвичайно важливу роль, яка виявляється у
смисловому й композиційних планах художнього тексту. Ще однією особливістю об’єкту аналізу є відсутність чітких меж
між комічним та некомічним, а також часто імпліцитне, приховане вираження комічного. Очевидно, зважаючи на цю особливість, деякі вітчизняні дослідники і стверджують, що «іронічний текст може бути не іронічним, і навпаки, будь-який
текст у певному контексті перетворюється на іронічний. Іронія обмежена контекстом, але контекст безмежний. Річ в умінні, /мистецтві/ техне зіставляти різні ідентичності, тексти, дискурси і контексти задля неочікуваного ефекту» [2, с. 102].
Тому адекватне декодування дослідником комічного вимагає від нього особливої інтерпретаційної здатності, слід взяти
до уваги роль адресанта й адресата (автора й читача) у встановленні художньо-естетичної комунікації.
Тенденції розвитку сучасної літератури демонструють деякі характерні риси, урахування яких послужило підставою для
вагомих узагальнень щодо сутності та особливостей вираження комічного. Ідеться, зокрема, про спостереження шведського
науковця Хосе Луїса Раміреса: «Власне буденний ужиток слова «іронія», не кажучи про етимологію, ширший і неспівмірний
з інструментальним уявленням про іронію як риторичну фігуру. Бо ми кажемо, що іронія уживається не лише коли ми виражаємо щось протилежне до означуваного, а й безпосередньо тоді, коли ми виразно викривлюємо смисл того, що кажемо,
через непевність, скромність, замовчування чи інші причини. Крім того, ми називаємо іронією ті трагічні й комічні ситуації,
де початок і фінал, засновок і висновок не узгоджуються з тим, чого мали б чекати логіка, справедливість чи тверезий глузд
(sentido común). Визнане за класичною трагедією достоїнство відкривати іронію як стан(овище) людської істоти» [5, с. 196].
З огляду на те, що предметом дослідження є комічне в різних жанрах лірики, тобто сам предмет не локалізований
ані окремим жанровим різновидом, ані творчістю одного поета, виникає кілька принципових питань, без відповіді на які
неможливо максимально аргументовано й переконливо вирішити поставлені завдання. Справді, прагнення до вивчення
певних тенденцій передбачає виявлення повторюваності, системності досліджуваних явищ, що відбувається в межах поетичного метаконтексту української лірики означеного періоду, а не одного автора. Звичайно, при цьому не можна не
звернути уваги на особливості поетики того чи іншого митця.
Складники поетики комічного повною мірою, підкоряючись загальним закономірностям розвитку поетичної мови ХХ
століття, іманентно відображають її основні риси. Відтак постає питання про особливості новітньої поетичної мови та її
диференційні ознаки.
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Висвітлюючи питання про сутність поетичної мови, В. Калашник наголошує: «Розглядаючи поетичну мову як своєрідну лінгвістичну категорію, ми повинні виходити з естетичної природи, специфічності й неповторності мови в художньому
творі. Разом із тим було б неправильним абсолютизувати цю неповторність, а також відривати розвиток поетичної мови
від розвитку мови літературної» [4, с. 6]. Поетична мова як лінгвістичний та естетичний об’єкт потребує вивчення в усій
притаманній їй складності, неоднорідності й суперечливості, діалектичній єдності всіх її компонентів. Важливо з’ясувати
передусім ті ознаки поетичної мови, які відображають її історичну динаміку й дозволяють класифікувати поетичну мову
як таку, що, зберігаючи свої універсальні типологічні ознаки (експресивність, суб’єктивність, естетичну значущість та ін.),
постає водночас як конкретне історичне явище.
Із загальними особливостями художнього мислення та образного відображення дійсності тісно пов’язані такі характерні процеси, як активізація тропів (метафори, метонімії, гіперболи, оксюморона), посилення принципу невизначеності,
активізація внутрішнього мовлення; при цьому, до загальних структурних принципів, що організують поетичну мову як
особливу структурно-функціональну систему, належать такі найважливіші: накладання подібності на суміжність, контекстуальна полісемія, принципи контрасту, поєднання різнопланових явищ тощо.
Сутнісні ознаки української поетичної мови ХХ століття як явища окремої культурно-історичної традиції, узятої в усій
повноті її формотворчих і змістотворчих чинників, функціональних комплексів, індивідуальних стилів і літературно-мистецьких шкіл, визначені в працях таких вітчизняних дослідників поетичного слова, як В. Калашник [3; 4], Е. Соловей [6]
та ін. Українська поетична мова ХХ століття як своєрідний мовно-естетичний феномен відображає складність ідейно-художніх пошуків цілої епохи, а водночас і загальні, можна сказати, універсальні закони розвитку художньої думки. З-поміж
типологічних ознак української поетичної мови означеного періоду, глибоко й більш детально описаних вітчизняними
мовознавцями, можна насамперед виділити такі:
– настанова на художньо-естетичну реалізацію традиційних символів української культури, що стають структурносмисловими домінантами поетичних надфразових єдностей, афористичних поетичних висловів і водночас виступають як
ключові образи поетичного тексту й авторського словника;
– суб’єктивізація поетичної мови, її індивідуалізація, визначальну роль у досягненні якої відіграє новаторство поета,
його мовотворчість;
– інтертекстуальність як один із виявів поетичної традиції, що формується різними чинниками: цитуванням творів попередників, поетичними ремінісценціями й натяками, актуалізацією фольклорних образів, символів;
– посилення значущості прийомів художньо-естетичної актуалізації звукової будови поетичного слова, використання
парономазії й поетичної атракції.
Поетична мова в цілому визначає засоби комічного, їх парадигму, обсяг. Розвиток поетичної мови безпосередньо позначається на особливостях мовного вираження комічного.
Одним із важливих принципів лінгвістичного аналізу поетики комічного є усвідомлення того, здавалось би, очевидного факту, що, розглядаючи виражально-зображальні засоби поетичної мови, дослідник має справу не з набором мовних
одиниць, художніх засобів і прийомів, а з поетичними образами, утіленими в певних мовних формах. Поетичний образ, як
і художній образ узагалі, характеризується такими ознаками, як цілісність, оцінність і динамічність.
Поетичний образ орієнтований на всю систему образів ліричного твору, з одного боку, і на неодномірну смислову
глибину поетичного тексту – з другого, остання – в ідеалі – містить змістово-фактуальну, змістово-контекстуальну й підтекстову інформацію. Урахування саме цих особливостей має принципове значення для лінгвістичного аналізу поетики
комічного, оскільки останнє, будучи прагматично орієнтованим елементом тексту часто маніфестується образами, що
виражають зіткнення поетичних смислів, амбівалентність семантики, її виразну смислову перспективу, поетичну глибину.
Самі ж мовні одиниці як конструктивні елементи поетичного образу, що реалізує комічне (гумористичне, іронічне,
сатиричне, саркастичне) начало, визначаються правилами поетичної граматики, що уможливлює порушення усталеної в
мові традиційної сполучуваності слова, поєднання різностильових мовленнєвих шарів, відхилення від словотворчих, морфологічних норм побутової мови тощо. Будучи синтагматично локалізованими, мовні одиниці поетичного тексту водночас
не локалізовані у своїх проспективних і ретроспективних смислових зв’язках із структурними елементами поетичного
тексту. Комічне часто й постає як таке лише в контексті розгляду домінант словесно-художньої побудови тексту.
Сама природа комічного вимагає – як один із методологічних принципів мовного аналізу «поетики смішного» – посиленої уваги до таких явищ, як оцінка, оцінне значення, конотативність. Комічне – це завжди оцінка, у тому числі й оцінка, виражена за допомогою мовних одиниць, що мають (або набувають у поетичному тексті) оцінну семантику. «Поетична мова,
– зауважує В. Калашник, – не тільки творчо використовує наявні словесні засоби образності, а й активно поповнює їх запас
новими утвореннями. До останніх належать і численні образно-смислові єдності – надслівні художні номінації, семантичну
основу яких становить переосмислення одного слова в контексті іншого чи інших. Унаслідок смислової трансформації виникає такий важливий компонент нової цілісної семантики, як конотативне значення, що являє собою вираження емотивно-оцінювального ставлення суб’єкта мовлення до позначуваного висловлюванням явища дійсності. Одним із різновидів
конотації, яка бере участь у формуванні смислової структури образно-смислової єдності, є іронічність» [3, с. 32].
На суб’єктивному началі комічного, в якому провідну роль відіграють оцінні значення, наголошує й І. Бєляєва: «Ілокутивний потенціал оцінних висловлювань із неузгодженістю пропозиціонального і ситуативного значень часто містить
почуття незадоволення, дратівливості, жалкування, тобто охоплює експлікацію негативного ставлення адресата до предмета мовлення» [1, с. 20].
Можна сказати, що комічне є художньо-естетичним феноменом, який відображає осмислення стану речей у полі аксіологічної семантики (справжній / фальшивий, добрий / злий, гарний / поганий і т. ін.). Отже, і сама структура комічного
образу більшою чи меншою мірою імплікує мовні одиниці з емоційно-оцінним значенням. Останнє може мати інгерентну
або адгерентну природу, а сам оцінний компонент може займати різне місце в структурі лексичного значення: «розташовуватися» на різних рівнях його ієрархічної організації, бути більш або менш значущим із художньо-прагматичної точки зору.
Важливою умовою лінгвістичного аналізу специфіки мовних засобів і прийомів творення комічного є аналіз конструктивних елементів поетичної образності в плані демонстрації їхнього емоційно-експресивного заряду, оцінної семантики,
які виявляються шляхом застосування описового, компонентного та порівняльного методів аналізу.
«Декодування» комічного передбачає посилену увагу не тільки до семантики мовних одиниць, особливостей їх синтагматики, асоціативних зв’язків, але й до тих явищ, що лежать поза мовою – явищ об’єктивної дійсності. Комізм обов’язково
(звичайно, більшою чи меншою мірою, імпліцитно чи експліцитно) пов’язаний із серйозністю: знання світу подій, стану
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речей у їх, так би мовити, нормативній онтологічній заданості дозволяє зрозуміти динаміку зображуваного за певною
шкалою: трагічне – серйозне – комічне.
Винятково важливим є те, що комічне часто ґрунтується на актуалізації енциклопедичної інформації як цілого образу,
так і його окремих складників. Звідси – необхідність ураховувати не тільки власне мовні, але й позамовні чинники у процесі лінгвістичного аналізу засобів і прийомів творення комічного.
Комічне – це категорія естетики та поетики, що відбиває невідповідність між недосконалим, тим, що віджило, неповноцінним змістом явища чи предмета і його формою, що претендує на повноцінність і значущість. Види комічного відзначаються своїми диференційними ознаками. В онтологічному плані між гумором, іронією, сатирою та сарказмом немає
неперехідної межі. Вони взаємодіють між собою, часто переходячи один в одного, увиразнюючи при цьому характерні
особливості.
Як складник художнього тексту комічне реалізується в його структурі через використання різноманітних мовних засобів. Кожний конкретний вид комічного має свою вербальну домінанту, яка найбільшою мірою відповідає особливостям
такого оцінного ставлення до дійсності та її осмислення, що породжує комічне значення. Це зумовлює специфіку використання різних мовних засобів та їхні функціональні властивості.
Адекватне іманентним властивостям об’єкта дослідження розуміння місця й ролі мови у творенні комічного, що досягається застосуванням відповідних мовних засобів, може бути здійснено шляхом лінгвістичного аналізу мови (у нашому випадку поетичних текстів) з урахуванням того, що певні засоби є формою, яка у своєму змістовому наповненні
відсилає до певної позамовної ситуації, певних відношень між явищами дійсності, до системи ціннісних координат, крізь
які «фільтрується» дійсність. Мовний засіб творення комічного важливий і цінний не тільки тому, що за його допомогою
досягається певний художній ефект, а й тому, що він активізує в читача екстралінгвальні знання – комічне осмислюється
на денотативному рівні, де важливу роль відіграє енциклопедична інформація, пресупозиції, смислові імплікації тощо.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
ДО ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті розглядається проблема іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації відповідно до вимог суспільства, визначаються ефективні шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу у руслі сучасних тенденцій мовної освіти, описуються методи та прийоми організації навчання іноземної мови професійного
спрямування для забезпечення його максимальної ефективності.
Ключові слова: іншомовна професійна підготовка, ділова комунікація, методи та прийоми навчання, іноземна
мова професійного спрямування, демократизація, автономія, індивідуалізація, інтенсифікація, інформатизація навчального процесу.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В статье рассматривается проблема иноязычной профессиональной подготовки студентов к деловой коммуникации согласно требованиям общества, определяются эффективные пути совершенствования учебно-воспитательного процесса в русле современных тенденций языкового образования, описуются методы и приёмы организации обучения иностранному языку профессиональной направленности для обеспечения его максимальной эффективности.
Ключевые слова: иноязычная профессиональная подготовка, деловая коммуникация, методы и приёмы обучения,
иностранный язык профессиональной направленности, демократизация, автономия, индивидуализация, интенсификация, информатизация учебного процесса.
IMPROVING THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING THE STUDENTS FOR BUSINESS
COMMUNICATION
The article deals with the problem of foreign language training the students for business communication in conformity
with the society demands, effective ways to improve the process of teaching and education are set in line with modern trends
of language education, the methods and techniques of organizing the training in foreign languages for special purposes are
described to provide its ultimate effectiveness.
The factors of the effective process of foreign language training have been described. These factors are the democratization,
autonomy, individualization, intensification, informatization of educational process in foreign language. The realization of these
areas contributes to the improvement of the educational process of foreign language business communication at the European
level, which is the key to successful implementation of the principles of the Bologna Declaration to the educational process.
To optimize the process of foreign language training the students in Ukrainian higher educational institutions there are
certain conditions that we associate with the factors that influence the formation of motivation in foreign language learning.
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The improving of the process of foreign language training the students for business communication, diversity of methods and
techniques of teaching business intercultural communication, strengthening interdisciplinary connections allows to create the
conditions on the basis of which the students have a personal and professional interest in the work. Interactive techniques and
problem-based learning are the active methods of teaching business intercultural communication.
Key words: foreign language professionally training, business communication, the methods and techniques of the training, professionally-oriented foreign language, democratization, autonomy, individualization, intensification, informatization
of educational process.

Постановка проблеми. Соціально-економічні реалії сучасного українського суспільства, розповсюдження глобальних
ділових стосунків у світі, процеси реформування національної системи вищої освіти та посилення освітянських зв’зків у
європейському контексті зумовили зростання пріоритету вищої професійної освіти в системі суспільних цінностей. Для
інтеграції нашої держави в європейський економічний простір необхідні вміння ефективного ділового міжкультурного
спілкування фахівців у галузі менеджменту, маркетингу, туризму, міжнародних відносин та міжнародної економіки. У
зв’язку з цим проблема іншомовної підготовки кваліфікованих менеджерів, економістів, маркетологів до ділової міжкультурної комунікації набула сьогодні особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автори сучасних педагогічних та методичних праць займалися дослідженням різних аспектів проблеми іншомовної професійної підготовки у вищій школі (Ю. С. Авсюкевич, О. П. Биконя,
В. Д. Борщовецька, Д. В. Бубнова, Н. С. Жданова, Н. В. Зінукова, З. М. Корнєва, Л. Я. Личко, О. В. Пенькова, А. П. Петрова,
С. В. Радецька, Ю. О. Семенчук, Г. С. Скуратівська, О. М. Устименко, І. А. Федорова, А. Ю. Чуфарлієва, Н. В. Ягельска та
інші.). Аналіз сучасних досліджень, присвячених проблемі формування особистості в процесі навчання іноземної мови
(ІМ), показав, що їх автори переосмислюють всю систему мовної підготовки студентів відповідно до вимог Болонської
конвенції та реалій економічного і політичного життя сучасного суспільства. Однак здійснені дослідження, незважаючи
на їхню безперечну цінність, лише певною мірою вирішують питання вдосконалення мовної освіти та не вичерпують всіх
аспектів проблеми іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації.
Невідповідність змісту навчання інтересам та професійним потребам студентів, застосування на заняттях невиправданих прийомів навчання, непов’язаних з реальним іншомовним спілкуванням, спричиняє зниження мотивації, обмежує
ініціативу та творчість, створює несприятливі умови для забезпечення ефективності навчального процесу з ІМ та не готує
до ділової міжкультурної комунікації. Щоб досягти ефективних результатів у процесі навчання ІМ ділової комунікації,
необхідно вирішити питання вдосконалення процесу іншомовної професійної підготовки у вищій школі.
Формування цілей статті (постановка завдання). Мета цієї статті – розглянути питання вдосконалення процесу
іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації відповідно до потреб суспільства, описати ефективні
методи та прийоми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови професійного спрямування у руслі сучасних
тенденцій мовної освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Модернізація структури і змісту вищої мовної освіти посилює вимоги
до професійних якостей, знань та вмінь, до рівня методичної підготовки викладачів ІМ, покликаних реалізувати цілі навчання ІМ – практичні, освітні, розвивальні, виховні – на різних рівнях формування у студентів іншомовної міжкультурної
комунікативної компетенції з урахуванням вимог сучасного суспільства, а також вимог, зафіксованих у відповідних нормативних документах.
Нова парадигма мовної освіти полягає в тому, щоб сприяти розвитку демократичного громадянства, підтримувати методи
вивчення і викладання ІМ, які допомагають студентам формувати навички, знання та вміння, необхідні їм для того, щоб стати
незалежними у свох думках та діях, більш відповідальними і готовими до співпраці з іншими людьми [1, с. 4]. Щоб домогтися
якісної взаємодії зазначених вище цілей на всіх етапах іншомовної підготовки студентів до ділової комунікації з урахуванням
норм, закладених у чинних освітніх документах, необхідна така організація процесу навчання, за якої збільшується працездатність студентів, підвищується продуктивність праці, зростають пізнавальна самостійність та творча активність.
Для оптимізації процесу іншомовної професійної підготовки студентів в українських ВНЗ є певні передумови, які ми
пов’язуємо з чинниками, що впливають на формування мотивації у вивченні ІМ. Удосконалення процесу іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації, урізноманітнення методів та прийомів навчання ділової міжкультурної комунікації, посилення міжпредметних зв’язків дає змогу, по-перше, створити передумови, на основі яких у студентів
виникає особиста і професійна зацікавленість в роботі, по-друге, ефективніше формувати науковий світогляд, спираючись
на філософську ідею єдності між предметами і явищами.
Чинними програмами з ІМ професійного спрямування для ВНЗ передбачено формування у студентів спроможності
ефективно спілкуватися іноземною мовою у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ [4; 5]. Для
цього на заняттях з ІМ професійного спрямування особливу увагу слід приділяти створенню у студентів потреби у спілкуванні для засвоєння фахової та культурологічно ціннісної інформації, максимально враховувати професійні потреби студентів [6, с. 101], а сам процес навчання спрямовувати на набуття не тільки знань, навичок і вмінь, а й формування певних
якостей особистості, які зумовлюють результативність іншомовної ділової комунікації.
Об’єктом навчання іншомовної ділової комунікації у межах особистісно-орієнтованого підходу є мовленнєва діяльність у говорінні, аудіюванні, читанні, письмі. За А. М. Щукіним, ефективними методами та прийомами для забезпечення
цієї діяльності в штучних умовах є: 1) рольові ігри, за допомогою яких організується навчальне спілкування відповідно до
розробленого сюжету та розподілених між студентами ролей та міжрольових стосунків; 2) проблемні ситуації з використанням мовленнєво-мисленнєвих завдань, які передбачають виконання дій, що базуються на критичному міркуванні, на
припущенні, на здогадці, на інтерпретації фактів, на умовиводі тощо; 3) вільне (спонтанне) спілкування, яке на заняттях
має такі особливості: його зміст не завжди передбачений, необхідна активна мобілізація мовленнєво-мисленнєвих резервів
і мовленнєвого досвіду студентів [6, с. 100].
На підставах зазначеного вище вважаємо, що вдосконалення процесу іншомовної професійної підготовки студентів до
ділової комунікації можливе з урахуванням декількох чинників.
Важливим чинником є демократизація навчального процессу [1, с. 3; 4, с. 4]. Це означає надання студентам «права
голосу» в питаннях визначення цілей, змісту та методів навчання ІМ професійного спрямування. Мається на увазі застосування різних методів дослідження, таких як: наукове спостереження, співбесіда, анкетування, тестування з метою
виявлення реальних потреб студентів, їх навчальної мотивації, контексту діяльності, індивідуальних здібностей, динаміки
успішності кожного студента. Необхідно максимально застосувати результати таких досліджень в організації навчального
процесу та внести зміни до цієї організації відповідно до отриманих результатів досліджень.
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Наступним чинником вдосконалення іншомовної професійної підготовки студентів є забезпечення автономії студентів [5, с. 13] у вивченні іноземних мов ділової комунікації. Змістом цього інноваційного методу відповідно до вимог сучасної освіти є збільшення ролі самостійної навчальної діяльності студента, набуття знань за рахунок творчої самостійної роботи, самостійного пошуку інформації, потрібної для виконання навчальних завдань. Студент має вчитися сам, а викладач
– здійснювати мотиваційне керівництво його навчанням. Тобто мотивувати, організовувати, координувати, консультувати,
контролювати. Розвиток такої навчальної автономії потребує забезпеченості навчальними матеріалами та літературою для
самостійної роботи, можливостями постійного користування інформаційними технологіями, зокрема Інтернетом.
Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іншомовної комунікації забезпечує досягнення цілей завдяки активному і
креативному ставленню до процесу навчання, створює умови для автономії, співтворчості, міжкультурного і критичного
навчання. Інтернет, по-перше, містить безмежну й невичерпну кількість джерел для навчання іншомовного спілкування; подруге, надає можливість спілкуватися іноземною мовою у віртуальному просторі (електронна пошта, чати, форуми тощо).
Викладене вище реалізується за умови впровадження індивідуалізації процесу навчання іншомовного спілкування.
Розвиток інтелектуального кругозору, психічних процесів і якостей особистості відіграють провідну роль в оволодінні
іншомовним мовленням. Тільки за умови реалізації індивідуального підходу до тих, хто навчається, можна врахувати
індивідуальні труднощі в оволодінні ІМ, розкрити та використати в навчальних цілях психологічні резерви студентів,
перетворити їх з пасивних об’єктів педагогічних зусиль в активних суб’єктів-учасників навчального процесу [3, с. 250]. У
світлі напрямів особистісно орієнтованої системи навчання ІМ індивідуалізація навчального процесу допомагає виявити
засоби та прийоми вдосконалення знань та вмінь студентів, необхідних для якісного формування у них іншомовної комунікативної компетенції.
Необхідність розвитку творчого потенціалу та навичок критичного мислення студентів викликає потребу у реалізації проблемного підходу до навчання. Проблемність дозволяє значно активізувати мовленнєво-мисленнєву діяльність студентів та сприяє формуванню комунікативної мотивації. Мотивація, у свою чергу, викликає цілеспрямовану активність,
стимулює вибір засобів і прийомів, їх упорядкування для досягнення мети. Виконуючи вправи та навчальні завдання,
студенти самостійно набувають нові знання, навички та вміння (зокрема, вміння функціонувати, працювати та приймати
рішення у нестандартних ситуаціях), що є важливим для ефективної майбутньої професійної діяльності.
Високоефективним методом іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації є впровадження кейсів (case study). Кейси найкращим чином залучають студентів до вирішення проблемної ситуації, до участі в подіях кейса.
Кейс-підхід визначає проблему, яка відповідає реальній економічній або бізнес-ситуації, підвищує активність студентів у
навчальному процесі. Мета кейс-методу – розвиток здатності тих, хто навчається, приймати рішення – потребує організації процесу навчання як процесу пошуку і прийняття рішень. Викладач зацікавлює та залучає студентів до обговорення
проблемного питання іноземною мовою, пропонує самостійно знайти спосіб його вирішення й у такий спосіб активізує
іншомовну мовленнєву діяльність студентів. Він викладає різні точки зору, акцентує суперечності, грає роль захисника
«диявола» (займає контр-позицію), зіштовхує протиріччя практичної діяльності.
Викладені вище чинники вдосконалення іншомовної професійної підготовки у вищій школі є взаємопов’язаними та
обумовлюють необхідність реалізації ще одного. Це інтенсифікація навчального процесу з іноземної мови та максимальна
активізація студентів у ньому. Досвід інтенсивного навчання ІМ та інтерактивні технології дозволяють зробити висновок
про великі потенціальні можливості використання форм колективної навчальної діяльності та рольового спілкування у
навчанні. Для цього на заняттях доцільно застосовувати ефективні методи та прийоми інтенсифікації навчання ІМ: створення проблемних ситуацій, участь у рольових іграх, застосування засобів наочності, врахування принципів особистіснорольової організації навчального матеріалу і навчального процесу та колективної взаємодії [2]. Організація парно-групової
та колективної взаємодії всіх суб’єктів навчального процесу з виконання творчих, проблемно-пошукових і комунікативних
завдань реалізує принципи інтерактивного навчання, що є основою новітніх технологій викладання ІМ.
Інтерактивні методи («велике коло», «акваріум», «мозковий штурм», «бліц-опитування», дискусія, рольові та ділові
ігри тощо) відповідають особистісно-діяльнісному підходу до навчання іншомовного спілкування. В умовах групової та
колективної взаємодії студенти активно спілкуються, працюючи в парах, малих групах, командах, обмінюючись навчальною інформацією. Широке застосування колективно-групових форм роботи з метою вирішенням проблемних завдань, на
нашу думку, сприятиме ефективності навчання іншомовної комунікації.
Важливий засобом оптимізації навчальної діяльності студентів та інтенсифікації процесу навчання ІМ є комп’ютерні
технології. Використання комп’ютерних технологій є доцільним для навчання мовного і мовленнєвого навчального матеріалу, проведення тестування щодо перевірки рівня сформованості фахової комунікативної компетенції, впровадження
у практичні / семінарські заняття презентацій, самостійно підготовлених студентами згідно з поставленими викладачем
завданнями.
Поруч із традиційними засобами навчання зарекомендували свою доцільність такі комп’ютерні навчальні засоби як:
електронний підручник, електронний посібник, електронні довідники, комп’ютерні навчальні програми, мультимедійні
курси CD та дистанційні курси. Комп’ютерна техніка забезпечує сприймання інформації через слуховий та зоровий канали, що дозволяє здійснити навчання і контроль засвоєння ІМ в різних режимах самостійного пошуку і на різних рівнях
складності.
Застосування нових технологій у класичній системі навчання, безсумнівно, створює різноманітний вибір бажаних
шляхів у процесі іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації. Завдяки цьому педагогічний процес зазнає оптимізації на всіх етапах організації навчального процесу, наприклад, пред’явлення, засвоєння та закріплення матеріалу; підкріплення інтерактивністю; регулювання обсягу іншомовного матеріалу. Але слід відзначити, що успіх
реалізації багатьох із названих технологій, методів, прийомів залежить від інформатизації навчального процесу. Він має
бути насиченим комп’ютерною технікою, щоб кожний студент мав можливість і у межах ВНЗ вести пошук в Інтернеті,
отримувати через Інтернет потрібні консультації, завдання від викладача та його коментарі щодо їх виконання, обмінюватися інформацією та виконувати через Інтернет спільні навчальні проекти із студентами свого ВНЗ, інших ВНЗ і навіть із
студентами інших країн, мови яких вивчаються.
Висновки. Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що врахування всіх названих чинників сприятиме вдосконаленню навчально-виховного процесу з іншомовної ділової комунікації на рівні європейських стандартів, що є запорукою
успішному втіленню в освітній процес положень та принципів Болонської декларації. Весь потенціал проблемного навчання, інтерактивних та комп’ютерних технологій має бути впроваджений у навчальний процес для підвищення результатів іншомовної професійної підготовки студентів до ділової комунікації та формування у них іншомовної фахової комуні-
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кативної компетенції, що є необхідним для кар’єрного і професійного зростання, розвитку бізнесу, виробництва, торгівлі,
успішної міжнародної співпраці з діловими партнерами.
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СИНОНІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ ГАНДБОЛУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Статтю присвячено дослідженню синонімічних особливостей фахової термінології гандболу в англійській мові.
Актуальність дослідження визначається суперечливою природою термінологічної синонімії та відсутністю комплексного дослідження синонімічних термінів такого поширеного ігрового виду спорту, як гандбол. Об’єктом нашого
дослідження є англомовні синонімічні одиниці гандбольної термінології, а предметом – синонімічні характеристики
термінів гандболу в англійській мові. Мета даної розвідки полягає у комплексному дослідженні англомовних синонімічних одиниць термінології гандболу.
Проаналізовано вибірку англомовних спортивних термінів із друкованих джерел та Інтернет ресурсів. Шляхом
аналізу літературних джерел, зіставний методом та методом структурного аналізу виявлено синонімічні відносин
у сфері термінів гандболу в англійській мові. Окреслено перспективні напрямки подальших досліджень у галузі фахової лексики гандболу.
Ключові слова: синонімія, синонімічні ряди, терміни, синонімічні одиниці, спортивна термінологія, гандбол.
СИНОНИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНОВ ГАНДБОЛА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена изучению синонимических особенностей профессиональной терминологии гандбола в английском языке. Актуальность исследования определяется противоречивой природой терминологической синонимии и
отсутствием комплексного исследования синонимических терминов такого распространенного игрового вида спорта, как гандбол. Объектом нашего исследования являются англоязычные синонимичные единицы гандбольной терминологии, а предметом – синонимические характеристики терминов гандбола в английском языке. Цель данной
статьи заключается в комплексном исследовании англоязычных синонимических единиц терминологии гандбола.
Проанализирована подборка англоязычных спортивных терминов из печатных источников и Интернет ресурсов. Путем анализа литературных источников, сопоставительным методом и методом структурного анализа
выявлены синонимические отношения в сфере терминов гандбола в английском языке. Обозначены перспективные
направления дальнейших исследований в отрасли профессиональной терминологии гандбола.
Ключевые слова: синонимия, синонимические ряды, термины, синонимические единицы, спортивная терминология, гандбол.
SYNONYMOUS CHARACTERISTICS OF ENGLISH HANDBALL TERMINOLOGY
The article deals with synonymous peculiarities of the professional terms in English handball terminology. Actuality of the
research was determined by a contradictory nature of terminology synonymy and lack of complex investigations in the field of
synonymous units in handball terminology.
The aim of the research was a complex study of English synonymous units in handball terminology. Consequently, the
object of research was the English synonyms in the sports terminology of handball, and the subject concerns the synonymous
characteristics of the English handball terms.
English samples of sports terms from library and Internet resources have been analysed in the article. Synonymous
relations in English handball terminology have been revealed due to the resource analysis, the comparative and structural
analysis methods.
The findings of the research are as follows: synonymous units account for 31% of the studied terms; the ratio of absolute
synonyms in handball terminology is 68% and relative synonyms – 32%; synonymous relations have been revealed between
the simple terms, compound terms, word-combinations and abbreviations; synonymic strings of handball terms range from 2
to 4 synonyms; the most productive is the synonymy among one-component terms, multi-component terms, and between oneand multi-component terms of handball.
Further research perspectives in professional handball terminology have been defined in terms systematization and compiling a handball glossary considering the synonymous peculiarities of English handball terms.
Keywords: synonymy, synonymic strings, terms, synonymous units, sports terminology, handball.

Спортивна термінологія, як вагома частина словникового складу англійської мови, перебуває в стані постійного розвитку. Процес безперервного розвитку будь-якої мови супроводжуються появою нових термінів для позначення вже відомих
предметів та явищ. Проте, науковий стиль термінології вимагає максимальної точності визначень та формулювань. Така
протидія двох закономірностей викликає необхідність дослідження важливої проблеми складної та неоднозначної синонімії в термінології.
Актуальність дослідження визначається суперечливою природою термінологічної синонімії та відсутністю комплексного дослідження синонімічних термінів такого поширеного ігрового виду спорту, як гандбол.
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Мета даної розвідки полягає у комплексному дослідженні англомовних синонімічних одиниць термінології гандболу.
Завдання дослідження передбачає виявлення та порівняння синонімічних відносин у сфері термінів гандболу в англійській мові.
Відповідно, об’єктом нашого дослідження є англомовні синонімічні одиниці гандбольної термінології, а предметом –
синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, зіставний метод, метод структурного аналізу.
Джерельною базою нашого дослідження є вибірка англомовних термінів гандболу із друкованих джерел [3; 5] та
Інтернет ресурсів [7; 6].
Термінологічну синонімію досліджували як вітчизняні так і зарубіжні мовознавці (О. В. Суперанська, Ю. Д. Апресян,
В. П. Даниленко, І. М. Кочан, О. В. Боровська, Т. Михайленко та інші).
Майже всі вони, як зазначає Т. Михайленко, визнають «природність і неминучість синонімічних відношень між термінами як вияв загальномовних процесів, проте залишаються дискусійними деякі проблеми, зокрема з’ясування меж термінологічної синонімії та визначення критеріїв синонімічності в термінології» [2].
На думку О. В. Суперанської «явище синонімії в термінології тимчасове та свідчить або про зміни термінологічних
норм, або про подальше, поглиблене вивчення тих явищ, які за певних причин могли якийсь час іменуватися різними
словами» [4, с. 89].
В. П. Даниленко стверджує, що «терміни, які виражають певне поняття, як правило, не характеризують його з різних
боків, а є дублетними найменуваннями, що ввійшли до термінологічної системи внаслідок мовних контактів і різноспрямованих тенденцій у процесі її формування» [1, с. 53].
Унаслідок аналізу досліджуваної термінології гандболу було виявлено, що за ступенем спільності семантики синонімічні одиниці гандболу в англійській мові поділяються на:
• абсолютні синоніми (68%);
• відносні синоніми (32%).
Наявність абсолютних термінів-синонімів є результатом процесу інтернаціоналізації гандбольної термінології англійської мови. Існування відносних синонімів – це результат діяльності вчених, які намагаються поглибити наукові знання
щодо об’єкта дослідження в межах певного наукового напрямку.
Абсолютні синонімічні терміни гандболу в англійській мові представлені:
• дублетами (12%)
• та варіантами (88%).
До складу дублетних пар гандбольної термінології входять питомо англійські терміни і терміни-запозичення (наприклад: time-keeper – chronometrist).
Синоніми-варіанти термінології гандболу в англійській мові класифікуються за:
• ознакою повноти
• та ознакою рівня мовної системи.
За ознакою повноти розрізняємо:
• повні синоніми-варіанти;
• короткі синоніми-варіанти.
Повні синоніми-варіанти термінів гандболу повністю зберігають свою форму та характеризуються варіюванням
лише одного елемента (наприклад: field player – court player).
У коротких синонімах-варіантах кількість компонентів гандбольного терміна скорочується (наприклад: playing court
– court).
За ознакою рівня мовної системи виділяємо такі синоніми-варіанти термінології гандболу в англійській мові:
• словотвірні варіанти, які розрізняються наявністю різних афіксів (наприклад: dribble – dribbling);
• орфографічні варіанти (наприклад: play-maker – playmaker);
• синтаксичні варіанти (наприклад: possession of the ball – ball possession);
• морфолого-синтаксичні варіанти:
– еліптичні конструкції, створені внаслідок скорочення багатокомпонентного терміна (наприклад: dive shot – dive);
– абревіатурні варіанти (наприклад: IHF – International Handball Federation).
Окрім абсолютних синонімів у гандбольній термінології англійської мови є також відносні синоніми з частковим збігом лексичного значення, які вживаються у межах термінології гандболу як рівнозначні (наприклад: feint – feigned shot).
З точки зору внутрішньої цілісності синонімічних термінів гандболу розрізняємо синонімію
• однокомпонентних термінів (наприклад: throw – shot);
• багатокомпонентних термінів (наприклад: six-metre line – goal area line);
• одно- та багатокомпонентних термінів (наприклад: pivot – line player).
Синонімічні одиниці термінології гандболу в англійській мові формують синонімічні ряди, які можуть складатися з:
• двох гандбольних термінів (наприклад: penalty line – seven-metre line);
• трьох гандбольних термінів (наприклад: player – field player – court player);
• та чотирьох гандбольних термінів серед відносних синонімів (наприклад: fouls – infractions – breaking the rules –
unsportsmanlike conduct).
На підставі проведеного аналізу досліджуваних термінів гандболу в англійській мові можемо зробити наступні висновки:
• Синонімічні одиниці становлять 31% в межах досліджуваної вибірки англомовних термінів гандболу.
• За ступенем спільності семантики синонімічні терміни гандболу в англійській мові представлені абсолютними (68%)
та відносними синонімами (32%).
• У синонімічні відношення вступають прості, складні терміни, термінологічні словосполучення та абревіатури.
• Кількість англомовних термінів у синонімічних рядах гандбольної термінології варіюється від 2 до 4 одиниць.
• Найбільш продуктивною є синонімія однокомпонентних, багатокомпонентних, а також одно- та багатокомпонентних
термінів гандболу.
Перспективу дослідження вбачаємо у системному упорядкуванні термінології гандболу та укладанні термінологічного словника із урахуванням синонімічних характеристик термінів гандболу в англійській мові.
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Збагачення німецької економічної терміносистеми
шляхом запозичення англіцизмів
У статті проаналізовано процес запозичення англіцизмів у німецькій економічній терміносистемі, номінації нових предметів та явищ сфери підприємництва. Крім того, описано структурно-семантичні та морфологічні ознаки
економічних термінів, що походять з англійської, встановлено основні причини стрімкої активізації процесу запозичення. Розглянуто зміни, яких зазнають англіцизми при адаптації до фонетичної, графічної, морфологічної й
лексико-семантичної систем німецької мови. Проведено семантичний аналіз найбільш вживаних у економічній сфері
термінів.
Ключові слова: термін, терміносистема, запозичення, англіцизм, номінація, еквівалент, адаптація, сфера економіки.
Обогащение немецкой экономической терминосистемы путем заимствования
англицизмов
В научной статье проанализирован процесс заимствования англицизмов в немецкой экономической терминосистеме, номинации новых предметов и явлений сферы предпринимательства. Кроме этого, описаны структурносемантические и морфологические признаки экономических терминов, происходящих из английского, установлены
основные причины стремительной активизации процесса заимствования. Рассмотрены изменения, которым подвергаются англицизмы при адаптации к фонетической, графической, морфологической и лексико-семантической
системам немецкого языка. Проведен анализ наиболее употребляемых в экономической сфере терминов.
Ключевые слова: термин, терминосистема, заимствованные слова, англицизм, номинация, эквивалент, адаптация, сфера предпринимательства.
THE ENRICHMENT OF GERMAN ECONOMIC TERMSYSTEM BY THE ADAPTION OF ENGLISH WORDS
The article analyses the process of adoption of anglicisms in German economic termsystem, the nomination of new objects
and phenomena in the sphere of entrepreneurship. It also describes the structural-semantic and morphological signs of
economic terms derived from English, the main reasons for rapid increase of the borrowing process. The changes, which are
anglicisms during adaptation to the phonetic, graphical, morphological and lexical-semantic systems of the German language
influenced by, were described in it. The semantic analysis of the most used in the economic sphere terms was carried out.
Keywords: term, termsystem, loan words, anglicism, nomination, equivalent, adaptation, economy sphere.

У епоху становлення нової інформаційної парадигми, розвитку штучного інтелекту, науки, техніки та віртуалізації
спілкування роль термінологічної лексики стрімко зростає. Потреба номінації нових речей та сучасних явищ, зумовлених
технічним прогресом, є основною причиною появи нових слів. Економічна терміносистема німецької мови пристосовується до нових вимог галузі й постійно поповнюється новими елементами або «позбувається» зайвих.
Проблеми теорії терміна були об’єктом інтенсивного дослідження багатьох українських (А. С. Д’яков, І. С. Квітко,
Т. Р. Кияк) і зарубіжних мовознавців (В. В. Виноградов, Г. Й. Винокур, М. М. Володіна, В. Г. Гак, Б. М. Головін, С. В. Гриньов,
H. Fluck, D. Möhn, T. Roelke). У межах цих розвідок було розглянуто специфіку терміна як особливої одиниці лексичної
системи (В. М. Лейчик, О. В. Луньова, О. В. Суперанська), визначено його основні ознаки (Д. С. Лотте, В. А. Татаринов,
О. М. Толикіна), досліджено семантичний аспект терміна (О. М. Галкіна, Т. Р. Кияк, Л. Х. Ларькова, В. М. Манакін).
Указані дослідження створили теоретико-методологічну базу для подальшого вивчення окремих терміносистем, їхньої
побудови й закономірностей розвитку.
Об’єктом дослідження даної статі є термінологічна лексика у сфері економіки та підприємництва, а саме терміниангліцизми, що були запозичені для позначення нових чи вже існуючих економічних понять і явищ. Економічний термін
розглядається як слово або словосполучення, що відображає реалії в сфері економіки й перебуває в системному зв’язку з
іншими лексичними одиницями економічної галузі. Для аналізу були використані спеціальні лексикографічні джерела та
матеріали газет «Handelsblatt», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Bild», журнал «Spiegel».
Активізація процесу запозичення та широке вживання англіцизмів у німецькій мові у економічній галузі пов’язані
з провідними позиціями американської економіки, проникненням в економіку нових фахових речей, понять тощо
(О. М. Лотка). Особливу роль у запозиченні відіграє принцип мовної економії. Запозичене слово часто виявляється коротшим, змістовнішим, ніж відповідне багатоскладове чи багатокореневе німецьке [1, с. 10].
До найголовніших причин збагачення німецької терміносистеми англіцизмами відносять такі: 1) відсутність у рідній
мові еквіваленту для позначення нового поняття: англ. management – das Management, англ. marketing – das Marketing,
англ. scaling – das Scaling; 2) тенденція до використання одного запозиченого слова замість звороту: англ. clearing, нім. das
Clearing, укр. кліринг – система безготівкових розрахунків, що грунтується на зарахуванні банками взаємних платіжних
вимог сторін; 3) прагнення до підвищення й збереження комунікативної чіткості лексичних одиниць, яке виражається у
вилученні полісемії або омонімії в запозиченій мові, наприклад: англ. factoring – ніМ. : das Factoring – укр. факторинг –
© Р. Я. Янкович, 2015

346

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

різновид торгово-комісійної операції, поєднаної з кредитуванням оборотного капіталу; 4) необхідність у деталізації відповідного значення, розмежуванні його смислових відтінків шляхом приєднання до іншого слова, наприклад: top, topaktuell,
das Topangebot, die Toplage, die Topveranstaltung, der Top-Beruf, das Top-Hotel, der Top-Manager, das Topmanagement, die
Top-Qualität, das Top-Unternehmen, die Topausbildung, das Topmaterial, die Topmarke, die Topklasse.
Запозичені англійські терміни в системі німецької мови зазнають адаптації, тобто відбувається наближення їх фонетичних, графічних, морфологічних й лексико-семантичних характеристик до відповідних норм мови-реципієнта [6, с. 86].
Вони мають велику словотворчу активність і можуть бути основою для утворення нових слів усіма продуктивними способами сучасної німецької мови, наприклад, термін die Charterung «фрахтування, оренда судна (морського чи повітряного)»,
утворений за допомогою суфікса –ung, типового для іменників жіночого роду. Найпродуктивнішим є словоскладання. У
досліджуваній лексиці, поруч із власне англіцизмами, широко розповсюджені двомовні гібриди – складні слова, що містять морфеми різних мов (німецької та іноземної). Виявлені гібридні композити поділяються на дві групи: 1) композити
з основним англійським словом та німецьким залежним: die Chargengröße – «величина партії (товару)», chargenweise –
«партіями»; 2) композити з основним німецьким словом та англійським залежним: der Wertpapierfonds – «інвестиційний
фонд цінних паперів», der Zinsswap – «відсотковий своп». Так виникають численні комбінаторні можливості, які виступають важливим джерелом поповнення термінологічного фонду мови економіки.
Ряд запозичень мають форму герундія, вони позначають поняття, процеси та властивості й отримують артикль середнього роду, наприклад: англ. holding, нім. das Holding, укр. холдинг – підприємництво, що володіє контрольним пакетом
акцій різних компаній й отримує дивіденди; англ. leasing, нім. das Leasing, укр. лізинг – довгострокова оренда обладнання,
будівель та споруд.
Перераховані вище терміни стали інтернаціоналізмами.
Досліджуючи англійські запозичення у німецькій терміносистемі приходимо до висновку, що існують терміни-англіцизми, які не мають німецьких еквівалентів (наприклад, Account Management, after-only-design, Brainstorming, Controlling,
Corporate identity, Discount, Factoring, Franchising, Image-Marketing, Import-Factoring, Industrial Marketing, Industrial
Relations, knowhow, Leasing, Marketing-Management, Marketingmanager, Marketing-Mix, Merchandising, Message-Marketing,
non-Business-Marketing, Portfolio Management, trading up, trading down); такі, що дублюють лексичні одиниці мови-реципієнта (Briefing –Presskonferenz, Human Relations – zwischenmenschliche Beziehungen, Joint Venture – Gemeinschaftsunternehmen,
Turnover – Umsatz, Promotion –Werbung) та композити, що мають німецький компонент (Discount-Warenhaus, Firmen-Image,
Gegenwartsmarketing, Recall-Verfahren, Screening Phase).
На основі текстового аналізу вдалося встановити, що їх функціональні характеристики мають у професійній комунікації певні тенденції до розмежування. Необхідно зазначити також, що англомовні терміни:
– вносять додаткові семантичні відтінки у поле значень відповідної групи термінів: das Leasing (укр. лізинг) відрізняється від існуючого слова die Vermietung у значенні «здача в оренду» додатковою семантичною ознакою «здача в оренду
технічних засобів, будівель та споруд»;
– замінюють існуючі описові звороти: der Spread замість описового виразу «die Ausweitung der Rendite-Spannen»;
– мають більш стислу форму порівняно з існуючими спеціальними виразами: der Swap замінює німецькі складні іменники das Devisengeschäft, das Kurssicherungsgeschäft, що сприяє чіткості й технічності виразу;
– представляють варіанти існуючих німецьких термінів: запозичений з англійської термін der Banker звучить сучасніше, ніж німецький der Bankier, має лаконічнішу форму, аніж der Bankfachmann [3, c.119].
При адаптації у німецькій терміносистемі спостерігаються певні зміни на морфологічному рівні:
1. Запозичені іменники підпорядковуються правилам німецької мови, отримуючи артикль (der Spread, die Performance,
das Banking). Артикль вживається навіть з іменниками, які мають відхилення від норм німецької орфографії і пишуться з
маленької літери.
2. Дієслова отримують відповідну, типову для інфінітиву флексію -en, відмінюються як слабкі і утворюють дієприкметники: to trade – traden, tradete, getradet; to swap – swappen, swappte, geswappt; to perform – performend.
3. Запозичені прикметники відмінюються: der faire Wert, von einer cleveren Idee, mit einem coolen Investitionsprojekt.
4. Англомовні терміни мають велику словотвірну активність, яка проявляється у здатності утворювати нові слова усіма
способами сучасної німецької мови, серед яких найпродуктивнішим є слово- та основоскладання. Важливо відзначити тип
складних слів, які є структурними модифікаціями запозичених термінів: англійському словосполученню відповідає складний
іменник у німецькій мові, наприклад, англ. top manager – нім. der Topmanager. Складні слова у німецькій мові можуть бути
графічно марковані дефісами між окремими компонентами: англ. investment banking – нім. das Investment-Banking [3, с. 120].
Склад термінів-композитів може бути досить різноманітним, однак перевагу мають двочленні складні терміни з підрядним зв’язком та іменниковими, дієслівними й прикметниковими основами [1, с. 14].
У сфері економіки та маркетингу часто використовують адаптовані терміни-англіцизми, які зазвичай не мають «чисто
німецьких» відповідників. Наприклад, термін Relationship Management стосується відносин між клієнтами та працівниками сфери послуг, Account Management означає форму організації роботи маркетингового відділу на великому підприємстві, After-only-design є найпростішою формою експериментальних досліджень, Brainstorming – це колективний метод, за
допомогою якого фіксуються креативні ідеї, словосполучення Cash and Carry позначає магазин, в якому діє система самообслуговування, Cash Flow – це залучення капіталу, Clearing Team – колектив співробітників, які відповідають за обробку
скарг та рекламацій клієнтів, Controlling – одна з головних функцій керівництва фірми, Franchising – врегульована контрактом довгострокова співпраця між господарськими суб’єктами, Goodwill – синонім словосполучення «хороший імідж
фірми», поняття Human Relations позначає людські відносини у робочому процесі, Keep-out-Preis – конкурентоспроможна
ціна у певному сегменті ринку, особливо цінних клієнтів називають Advantage Customers. Навіть у повсякденному житті
вживаються такі запозичення як Public Relations (громадські зв’язки), Sales (знижки на товари), Sandwichmann (людина з
рекламним плакатом на вулицях міста), Shopping Center (торговий центр) тощо [7].
Економічна терміносистема у сучасній німецькій мові функціонує в межах національної мови як гетерогенна, відкрита, ієрархічно структурована. Її ключовим елементом є термін.
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МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ТА СТРАТЕГІЙ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРИТЧІ
У статті розглядається німецькомовна притча у комунікативно-прагматичному аспекті. Особлива увага звертається на виокремлення та розгляд основних прагматичних функцій німецькомовної притчі як типу тексту. Зокрема аналізуються такі прагматичні функції: евристична, драматична, інформативна функції. Проаналізовано приклади текстів німецьких притч М. Бубера, Й. В. Гете, Ґ. Е. Лессінга, Ф. Ніцше. У статті аналізуються дискурсивні
(мовленнєві) стратегії: психологічні, риторичні, смислові, естетичні. Звертається увага на взаємозв’язок стратегій і прагматичних функцій притчі. Встановлено, що прагматичні функції та дискурсивні / мовленнєві стратегії
не існують без мовної та мовленнєвої реалізації, зокрема, без свого стилістичного забезпечення, що дає підстави
розглядати притчу у єдиному прагмастилістичному аспекті.
Ключові слова: автор, адресат, аспект, взаємозв’язок, дискурс, ефект, єрархія, інформація, класифікація, композиція, мовлення, прагматичний приклад, притча, реалізація, стилістичний засіб, стратегія, сюжет, текст, функція, ціль.
РЕЧЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ И СТРАТЕГИЙ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРИТЧИ
В данной статье рассматривается немецкоязычная притча в коммуникативно-прагматическом аспекте. Особое внимание обращается на вычленение и рассмотрение основных прагматических функций немецкоязычной притчи как типа текста. В частности анализируются такие прагматические функции: эвристическая, драматическая,
информативная функции. Проанализировано примеры текстов немецких притч М. Бубера, Й. В. Гете, Ґ. Е. Лессинга,
Ф. Ницше. В статье анализируются дискурсивные (речевые) стратегии: психологические, риторические, смысловые,
эстетические. Обращается внимание на взаимосвязь стратегий и прагматических функций притчи. Установлено,
что прагматические функции и дискурсивные / речевые стратегии не существуют без языковой и речевой реализации, в частности, без своего стилистического обеспечения, что дает основания рассматривать притчу в едином
прагмастилистическом аспекте.
Ключевые слова: автор, адресат, аспект, взаимосвязь, дискурс, иерархия, информация, классификация, композиция, прагматичный эффект, пример, притча, реализация, речь, стилистическое средство, стратегия, сюжет,
текст, функция, цель.
SPEECH IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS AND STRATEGIES IN THE GERMAN PARABLE
This article discusses the German parable in its communicative-pragmatic aspect. Particular attention is paid to the isolation and consideration of pragmatic basic functions of the German parable as a particular type of text. Pragmatic functions that
are specifically analyzed include heuristic, dramatic, and informative. It has been established that the list of these pragmatic
functions is tentative and can be further extended. Examples drawn from the texts of the German parables written by M. Buber,
J. W. Goethe, G. E. Lessing, and Friedrich Nietzsche have been analyzed. The pragmatic functions of the parable have been
found to serve the hierarchy of its objectives. The main goal of the parable at the top hierarchical level is to transfer profound,
socially relevant ideas and their evaluation to the recipient. The paper analyzes the discourse (speech) strategy: psychological,
rhetorical, semantic, and aesthetic. Attention is drawn to the relationship between the strategies and pragmatic functions of
the parable which lies in the fact that the function and strategy relate to the same speech level of target achievement. Target
achievement of the parable (putting across of broad, important ideas and moral values to the recepient lies within the discursive
strategies. It has been noted that pragmatic functions reflect the capacity of the text for the best expression of ideas and values,
i.e., the quality of pragmatic and discursive strategies impart the necessary dynamics to that capacity. Pragmatic functions and
discursive / verbal strategies have been established not to exist without a language and speech application, in particular, without their stylistic backup that gives ground to consider the parable in a single pragmatic and stylistic aspect.
Key words: author, recipient, aspect, relationship, discourse, hierarchy, information, classification, composition, speech,
pragmatic effect, example, parable, implementation, stylistic means, strategy, plot, text, function, objective.

У сучасній лінгвістиці зростає інтерес до вивчення текстів у комунікативно-прагматичному аспекті. Німецькомовна
притча як дискурс також потребує детального аналізу, оскільки у комунікативно-прагматичному аспекті притча ще не розглядалась.
Для розуміння призначення, історичної динаміки, а також культурологічної та соціальної ролі тексту притчі важливим
є дослідження прагматичних функцій жанру та типу тексту притчі. На основі аналізу природи, сутності, походження, історії притчі, проблем її визначення, а також дослідження конкретних текстів притч на мові оригіналу ми виокремили такі
основні прагматичні функції притчі: дидактична / виховна, комунікативна, етико-філософська, соціально-критична, інтерпретаційно-прагматична, евристична, фатична, ілюстративно-риторична, сатирична, драматична, інформативна, а також
функції впливу, іносказання.
Розглянемо деякі приклади прагматичних функцій притчі.
Евристична функція. Ця функція створює передумови для нових винаходів, виявлення нових граней в людських
стосунках; новий погляд на соціальні проблеми, на суперечливість людського життя та існування в цілому; для активізації
неусвідомлених знань. Яскравим прикладом евристичної функції є текст притчі М. Бубера,,Liebst du mich»:
Liebst du mich
Rabbi Mosche Löb erzählte: Wie man Menschen lieben soll, habe ich von einem Bauern gelernt. Der saß mit anderen Bauern
in einer Schenke und trank. Lange schwieg er, wie die anderen alle. Als aber sein Herz vom Wein bewegt war, sprach er seinen
Nachbarn an: «Sag du, liebst du mich, oder liebst du mich nicht?» Jener antwortete: «Ich liebe dich sehr» .
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Er aber sprach wieder: «Du sagst: Ich liebe dich und weißt doch nicht, was mir fehlt. Liebtest du mich in Wahrheit, so würdest
du es wissen».
Der andere vermochte kein Wort zu erwidern, und auch der Bauer, der gefragt hatte, schwieg wie vorher.
Ich aber verstand: Das ist die Liebe zu den Menschen, ihr Bedürfnis zu spüren und ihr Leid zu tragen [3].
Притча М. Бубера викликає у читача новий погляд на поняття,,любов». У кожної людини від природи є потреба любити
і бути любимим. Головний персонаж притчі – селянин − також має потребу знати, чи любить його ближній. Але позитивна
відповідь не задовольняє селянина. Із цієї розповіді Равин робить висновок, що любов’ю до людей є відчуття їхніх потреб
і співпереживання з ними. Ця притча відкриває нову істину – нове розуміння того, що є,,любов» до ближнього, демонструє
новий погляд на те, як потрібно любити людей: не лише любити ближнього словесно, але й відчувати, розуміти його духовний стан, труднощі. Нове відкриття виражено у притчі такими словами: «Das ist die Liebe zu den Menschen, ihr Bedürfnis
zu spüren und ihr Leid zu tragen». Зміст притчі можна коментувати словами Господа: «Liebe Gott und liebe deinen Nächsten
wie dich selbst» (люби Господа і свого ближнього як самого себе). Для прагматичного ефекту автор використовує тип висунення «антитезу»: «…liebst du mich, oder liebst du mich nicht?».
Драматична функція. Ця функція забезпечує передачу реципієнту етичних цінностей через зіткнення і протистояння
опозиційних сил. Для прикладу проаналізуємо текст притчі Ґ. Е. Лессінга « Das Geheimnis»:
Das Geheimnis
Hans war zum Pater hingetreten, / ihm seine Sünden vorzubeten. / Hans war noch jung, doch ohne Ruhm, / so jung er war, von
Herzen dumm. / Der Pater hört ihn an. Hans beichtete nicht viel. /Was sollte Hans auch beichten? / Von Sünden wußt er nichts, und
desto mehr vom Spiel. / Spiel ist ein Mittelding, das braucht er nicht zu beichten. / «Nun, soll das alles sein? / Fällt», sprach der
Pater, «dir sonst nichts zu beichten ein?» / «Ehrwürdger Herr, sonst nichts − «Sonst weißt du gar nichts mehr?» / «Gar nichts, bei
meiner Ehr!» / «Sonst weißt du nichts? das wäre schlecht!/ So wenig Sünden? Hans besinn dich recht». / «Ach Herr, mit Seinem
scharfen Fragen…/ ich wüßte wohl noch was.» / «Nu? Nur heraus!»… «Ja das, / Herr Pater, kann ich Ihm bei meiner Treu nicht
sagen». / «So? weißt du etwa schon, worüber junge Dirnen, / wenn man es ihnen tut, und ihnen nicht tut, zürnen?» / «Herr, ich
versteh Euch nicht» − «Und desto besser; gut. / Du weißt doch nichts von Dieberei, von Blut? / Dein Vater hurt doch nicht?» −
«O meine Mutter sprichts; / doch das ist alles nichts». / «Nichts? Nu, was weißt du denn? Gesteh! du mußt es sagen! / Und ich
versprech es dir, / was du gestehest bleibt bei mir». / «Auf Sein Versprechen, Herr, mag es ein andrer wagen; / daß ich kein Narre
bin! / Er darfs, Ehrwürdger Herr, nur einem Jungen sagen, / so ist mein Glücke hin». / «Verstockter Bösewicht», fuhr ihn der Pater
an, / «Weißt du, vor wem du stehst? −daß ich dich zwingen kann? / Geh! dein Gewissen soll dich brennen! / Kein Heiliger dich
kennen! / Dich kenn Maria nicht, auch nicht Mariens Sohn!» / Hier wär dem armen Bauerjungen / vor Angst beinah das Herz
zersprungen. / Er weint und sprach voll Reu: «Ich weiß» − «Das weiß ich schon, / daß du was weißt; doch was?» − «Was sich nicht
sagen läßt»− / «Noch zauderst du?» − «Ich weiß» −»Was denn?»,,Ein Vogelnest. / Doch wo es ist, fragt nicht; ich fürchte drum zu
kommen. / Vorm Jahre hat mir Matz wohl zehne weggenommen» / «Geh Narr, ein Vogelnest war nicht der Mühe wert, / daß du es
mir gesagt, und ichs von dir begehrt». / Ich kenn ein drolligt Volk, mit mir kennt es die Welt, / Das schon seit manchen Jahren / Die
Neugier auf der Folter hält, / Und dennoch kann sie nichts erfahren. / Hör auf, leichtgläubge Schar, sie forschend zu umschlingen!
/ Hör auf, mit Ernst in sie zu dringen! / Wer kein Geheimnis hat, kann leicht den Mund verschließen. / Das Gift der Plauderei ist,
nichts zu plaudern wissen. / Und wissen sie auch was, so kann mein Märchen lehren, / daß oft Geheimnisse uns nichts Geheimes
lehren, / und man zuletzt wohl spricht: War das der Mühe wert, / daß ihr es mir gesagt, und ichs von euch begehrt? [6, с. 46–49].
У притчі переважає пряма мова головних персонажів: отця і Ганса, що посилює драматичність, а разом з нею діалогічність та динамічність притчі. Драматична функція реалізується у швидкій зміні реплік цих головних персонажів,
тобто в діалозі персонажів. Конфлікт опозиційних сил головних персонажів впливає на подальший розвиток дій у притчі.
Прагматичний ефект притчі створює синтаксичний засіб,,апозиопезис»: «Ach Herr, mit Seinem scharfen Fragen… / ich wüßte
wohl noch was». / «Nu? Nur heraus!»… «Ja das, / Herr Pater, kann ich Ihm bei meiner Treu nicht sagen.»; а також корпоративна
лексика, яка пов’язана з церковною діяльністю: Herr Pater, Sünden vorzubeugen, beichten, Heiliger, Maria, Mariens Sohn.
Інформативна функція. Притча є засобом передачі та пізнання інформації. Прочитавши притчу, читач розширює
свій кругозір у тій чи іншій сфері знань. Інформативність пронизує усі рівні тексту і дискурсу притчі, механізм насичення
інформацією образів притчі є актуальним для розуміння цього типу дискурсу.
Інформативна функція притаманна усім текстам притч. Прикладом-ілюстрацією цієї функції є притча Й. В. Гете
«Parabel»:
Parabel
In einer Stadt, wo Parität / noch in der alten Ordnung steht, / da, wo sich nämlich Katholiken / und Protestanten ineinander
schicken / und, wie’s von Vätern war erprobt, / jeder Gott auf seine Weise lobt, / da lebten wir Kinder Lutheraner / von etwas Predigt
und Gesang, / waren aber dem Kling und Klang / der Katholiken nur zugetaner: / denn alles war doch gar zu schön, / bunter und
lustiger anzusehn. / Dieweil nun Affe, Mensch und Kind / zur Nachahmung geboren sind, / erfanden wir, die Zeit zu kürzen, / ein
auserlesnes Pfaffenspiel: / zum Chorrock, der uns wohlgefiel, / gaben die Schwestern ihre Schürzen; / handtücher, mit Wirkwerk
schön verziert, / wurden zur Stola travestiert; / die Mütze mußte den Bischof zieren / von Goldpapier mit vielen Tieren. / So zogen
wir nun im Ornat / durch Haus und Garten früh und spat / und wiederholten ohne Schonen / die sämtlichen heiligen Funktionen; /
doch fehlte noch das beste Stück. / Wir wußten wohl, ein prächtig Läuten / habe hier am meisten zu bedeuten; / und nun begünstigt’
uns das Glück: / denn auf dem Boden hing ein Strick. / Wir sind entzückt, und wie wir diesen / zum Glockenstrang sogleich erkiesen,
/ ruht er nicht einen Augenblick: / denn wechselnd eilten wir Geschwister, / einer ward um den andern Küster, / ein jedes drängte
sich hinzu. / Das ging nun allerliebst vonstatten, / und weil wir keine Glocken hatten, / so sangen wir Bum Baum dazu. / Vergessen
wie die ältste Sage / war der unschuld’ge Kinderscherz; / doch grade diese letzten Tage / fiel er mit einmal mir aufs Herz: / da sind
sie ja, nach allen Stücken, / die neupoetischen Katholiken! [4http://nddg.de/gedicht/16950-Parabel-Goethe.html].
У цій притчі автор інформує читача про релігійне життя католиків, їхню діяльність. Інформаційна функція реалізується
на рівні теми притчі, а також за допомогою корпоративної лексики, яка стосується релігійної діяльності людей: Katholiken,
Protestanten, Gott, Predigt und Gesang, der Bischof, die sämtlichen heiligen Funktionen, Glocken, die neupoetischen Katholiken.
Прагматичний ефект притчі реалізується у виразі автора: «Vergessen wie die ältste Sage / war der unschuld‘ge Kinderscherz; /
doch grade diese letzten Tage / fiel er mit einmal mir aufs Herz: / da sind sie ja, nach allen Stücken, / die neupoetischen Katholiken!»
У цьому виразі автор використовує стилістичний засіб виразності зчеплення, що спостерігається у фонетичній подібності
завершених кінцевих одиниць.
Перелік вказаних функцій не є завершеним, а їх розмежування є умовним. У дійсності вони співіснують і взаємодіють,
підпорядковуються одна одній, таким чином у різних авторів різних історичних періодів відбувається зміна то однієї, то
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іншої функції. Функції жанру тісно пов’язані з його історично обумовленою динамікою. Із зміною завдань, призначення
жанру, соціального колориту відбувається зміна його функцій. Тому, перелік функцій притчі як жанру і типу тексту може
бути продовжений.
Кожна з перелічених і досліджених прагматичних функцій спрямована на виконання певної часткової цілі притчі. Наприклад, дидактична ціль притчі виконується її дидактичною функцією, але в цьому беруть участь й інші функції. Між
частковими цілями та прагматичними функціями не існує взаємно однозначної відповідності: одна функція може обслуговувати декілька часткових цілей, і одна підціль може потребувати кількох прагматичних функцій. У будь-якому випадку
прагматичні функції притчі слугують єрархії її цілей. Вершиною цієї єрархії є головна ціль притчі – передача адресату
глибоких, соціально значущих ідей та їх оцінок.
Слід нагадати про справедливе твердження щодо взаємозв’язку стратегій і прагматичних функцій: загальна стратегія
автора виявляє себе в прагматичних функціях окремих елементів композиції [2, с. 4]. Це зауваження, що стосувалось рівня
композиції є, на нашу думку, релевантним і для усіх мовленнєвих рівнів притчі.
Різноманітні дискурсивні стратегії та їх мовленнєве втілення (мовленнєві стратегії) є планом реалізації цілей притчі.
Цей план вибудовується, виходячи з системи (єрархії) цілей притчі з урахуванням її прагматичних функцій.
Окремі види дискурсивних (мовленнєвих) стратегій [1, с. 86] є релевантними для дискурсу притчі. Смислові стратегії
мають місце і в німецькомовній притчі. Персонажі додержуються також соціальних стратегій відповідно один до одного. У психологічному плані домінує оцінна стратегія (осудження, ухвалення). У етнокультурному аспекті комунікативні
стратегії притчі створюють дискурс, особливості якого виражають його національний характер. Переважно це включення
у дискурс інтертекстів, які належать до європейської культури. Естетичний аспект комунікативних стратегій пов’язаний зі
стилістичними прийомами притчі, які обслуговують когнітивну сутність притчі як типу дискурсу.
Розглянемо текст Ф. Ніцше «Vom Biß der Natter»:
Vom Biß der Natter
Eines Tages war Zarathustra unter einem Feigenbaume eingeschlafen, da es heiß war, und hatte seine Arme über das Gesicht
gelegt. Da kam eine Natter und biß ihn in den Hals, so daß Zarathustra vor Schmerz aufschrie. Als er den Arm vom Gesicht
genommen hatte, sah er die Schlange an: da erkannte sie die Augen Zarathustras, wand sich ungeschickt und wollte davon.,,Nicht
doch», sprach Zarathustra;,,noch nahmst du meinen Dank nicht an! Du wecktest mich zur Zeit, mein Weg ist noch lang.»,,Dein
Weg ist noch kurz», sagte die Natter traurig;,,mein Gift tötet.» Zarathustra lächelte.,,Wann starb wohl je ein Drache am Gift einer
Schlange?» − sagte er.,,Aber nimm dein Gift zurück! Du bist nicht reich genug, es mir zu schenken.» Da fiel ihm die Natter von
neuem um den Hals und leckte ihm seine Wunde.
Als Zarathustra dies einmal seinen Jüngern erzählte, fragten sie:,,Und was, o Zarathustra, ist die Moral deiner Geschichte?»
Zarathustra antwortete darauf also:
Den Vernichter der Moral heißen mich die Guten und Gerechten: meine Geschichte ist unmoralisch.
So ihr aber einen Feind habt, so vergeltet ihm nicht Böses mit Gutem: denn das würde beschämen. Sondern beweist, daß er
euch etwas Gutes angetan hat [5, с. 330–331].
У риторичних стратегіях цієї притчі присутні стратегія ефекту ошуканого очікування (meine Geschichte ist unmoralisch),
стратегія поступки (Sondern beweist, daß er euch etwas Gutes angetan hat), стратегія переконання (Den Vernichter der Moral
heißen mich die Guten und Gerechten: meine Geschichte ist unmoralisch).
У смислових стратегіях цієї притчі присутнє дистанціювання від ситуації (шляхом її коментування), наочний приклад,
неоднозначність смислу (хто кому з персонажів зробив добро).
У психологічних стратегіях присутній іронічний виклад сюжету, що полягає у занадто легкій релятивізації суджень,
що є Добро і Зло.
У естетичних стратегіях присутнє образне посилення за рахунок іносказання (die Natter = der Feind).
Дискурсивні стратегії притчі, які реалізуються у авторському мовленні і тим самим стають мовленнєвими, досить різноманітні. Використана нами класифікація дискурсивних стратегій обіймає собою всі стратегії притчі, вказуючи шлях до
аналізу специфіки стратегій у кожній конкретній притчі.
Прагматичні функції притчі пов’язані з її різноманітними дискурсивними стратегіями через цілі притчі. Зв’язок ми
розуміємо у тому, що функції і стратегії є одним і тим же мовленнєвим рівнем реалізації цілей. Досягнення цілей притчі
(доведення до адресата ємних значущих ідей, моральних цінностей) відбувається у межах дискурсивних стратегій. Прагматичні функції відображають здібність тексту до найкращого вираження цих ідей і цінностей, тобто, його прагматичну
якість. В свою чергу дискурсивні стратегії надають необхідну динаміку цій якості. Не дивно, що низка прагматичних
функцій та дискурсивних стратегій співпадають навіть за назвою (наприклад, риторичним видам стратегій відповідає
риторична функція притчі).
Необхідно відзначити, що прагматичні функції та дискурсивні / мовленнєві стратегії не існують без мовної та мовленнєвої реалізації, зокрема, без свого стилістичного забезпечення. Отже, стилістику притчі, у тому числі її композиційно-стилістичну структуру, необхідно пов’язувати і вивчати разом з прагматикою, що дає підстави розглядати притчу у
єдиному прагмастилістичному аспекті.
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СЛОВО І ТЕКСТ В ІСПАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ У ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
У статті аналізуються основні особливості та визначаються відмінності у текстах доби Середньовіччя на Іберійському півострові. Фактологічною базою статті слугували кастильські джерела ХІІІ ст. Виявлено вплив різних
лінгвокультурних факторів на розвиток та формування кастильської мови.
Ключові слова: слово, текст, Середньовіччя, діалект, стандартизація, кастильська мова.
СЛОВО И ТЕКСТ В ИСПАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В статье анализируются основные особенности и определяются отличия в текстках епохи Средневековья на
Иберийском полуострове. фактологической базой статьи служили кастильские источники ХІІІ ст. Обнаружено
влияние разных лингвокультурних факторов на развитие и формирование кастильского языка.
Ключевые слова: слово, текст, Средневековье, диалект, стандартизация, кастильский язык.
THE WORD AND THE TEXT IN SPANISH LINGUACULTURE IN THE MIDDLE AGES
This article analyzes the main features and determines the differences in the Medieval texts in the Iberian Peninsula.
Factual base of the article included Castilian sources of the 13th century. The influence of various linguacultural factors on
the development and formation of the Castilian language was revealed.
The objective of the article was to compare Castilian documents of the Iberian Peninsula in the Middle Ages epoch. Two
documents about San Salvador de Onya in northern Burgos were chosen for the analysis. The documents were written with
the seven years difference.
The analysis was conducted in a simple, clear and understandable form. Systematic studies of lexis, phonetics and grammar testified that in the analysis of linguistic phenomena it was necessary to consider not only linguistic but extralinguistic
data as well, the so-called «background knowledge». Writing of symbols (spelling) deserves special attention. Since in the
Middle Ages there were different spelling traditions.
Particular attention is paid to the analysis of lexis, as many terms are out of use. Morphological analysis of the documents
is also of interest.
Certainly, it is impossible to cover all the aspects of the Medieval Castilian dialect in one article. However, the overview
of the main factors of impact and the analysis of the factual material is set out in a logical way and with specific conclusions.
Key words: word, text, Middle Ages, dialect, standardization, Castilian language.

Кастильські тексти доби Середньовіччя займають особливе місце в історії мови. У працях філософів та філологів
ранніх епох містяться достовірні дані про тодішній стан. Так, розвідки середньовічних учених дають можливість виявити
тенденції розгортання культурного континууму, а, отже, і характер диференціації мови залежно від того, які комунікативні
потреби вона реалізує, у яких сферах людської діяльності використовується. В іспанському середньовічному суспільстві
склались умови, в яких постава питання про мову, є перспективною й актуальною для науки про мову Середньовіччя й
наступних епох [1, c. 34].
Специфічність середньовічної Іспанії зумовлена кількома вагомими чинниками, а саме:
– унікальністю мовної ситуації;
– наявністю старокастильських епічних творів;
– зв’язком мови з мисленням і ситуаціями життя.
Комунікація між автономними королівствами була незначною і саме це зумовило розвитку діалектів на Іберійському
півострові (ІХ – ХІ ст.).
У зв’язку з особливими суспільними умовами мовна ситуація Іспанії в Середньовіччя характеризується трьома регістрами: 1) функціонуванням писемної латинської мови; 2) розвитком іспанської (кастильської) мови, як засобу усного
спілкування; 3) наявністю діалектів на романській основі, а також нероманської баскської мови [1, c. 46].
Між усним застосуванням мови та перетворенням її в писемну минуло багато часу, а деякі з діалектів так і не перехойшли повною мірою з одного етапу в інший. Щодо кастильської мови чи її діалектів, то їх написання еволюціонувало
від латини протягом століть.
Одними з перших зразків народної писемності на кастильському діалекті стали Еміліанcькі (Glosas Emilianenses)
та Силенські Глоси (Glosas Silenses) – це романські коментарі, написані в Х столітті середньовічними переписувачами
(escribanos) до латинського тексту. Унікальність їх полягає в тому, що ченці не просто переписували наявний текст, а намагалися роз’яснити уривки латинського першотвору. Перші літературні тексти повністю романською мовою виникли
наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ століть, саме цим періодом датуються «П’єса Трьох Царів» (Auto de los Reyes Magos),
«Суперечка тіла і душі» (la Disputa del alma y el cuerpo) та «Фазенда за рубежем» (la Fazienda de Ultramar), а також оригінальна поема про Moго Ciда (El Cantar de mio Cid) – шедевр середньовічної кастильської літератури [2, c. 132].
На цей період припадає написання символів, тобто формування правопису. У цей період співіснують різні традиції
написання, багато з яких мають великий внутрішній поліграфізм [3, 213]. З огляду на це, важливо і цікаво прокоментувати
тексти, що належать до різних традицій письма.
Для аналізу обрано два документи, пов’язані з монастирем Сан Сальвадор де Онья на півночі Бургоса. Обидва є кастильскими, створені майже в один час (між ними сім років різниці) але належать до різних традицій письма. Першим з них
є лист від королівської канцелярії Фернандо ІІІ (датований 1230 роком, в якому король висловлює підтримуку настоятелю
монастиря за позовом проти нього жінки певного Гарсі Феррера щодо млина Санта Марія де ла Муела. Другим є документ
1237 року, в якому настоятель монастиря, Дон Мігель, звільняє своїх васалів від сернас (сільськогосподарських робіт, які
виконуються для пана васалітетом).
Привертає увагу початок обох документів. Перший лист починається латиною (Ferrandus dei gratia Rex Castelle &
Toleti. Omnibus hominibus hanc cartam uidentibus Salutem & gratiam. [8]), другий – на кастильському діалекті (Sabuda chosa
sea e manifiesta a quantos esti karta uieren. ke jo don Michael por la gracia de dios abbat de Onna…[8]). Уривок тексту засвідчує, що в ХІІІ ст. кастильський діалект почав поступово витісняти латину, хоча не менш вагомим фактором є те, що у
королівському дворі використовувалась латина для надання письму престижу. Наступна частина обох документів, в якій
викладено основний зміст, написана на кастильському діалекті, очевидно, для того, щоб усі могли зрозуміти зміст. Кінець
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листа, як і початок, у першому документі написаний латиною (Facta carta apud scriuanum Andrea de arroyo xxv dieJ anuarij.
ERA. M.cc.Lx. octaua. [8]), у другому ж складений на кастильському діалекті (Ell acadero kada un anno, un almud de pan el
medio de trigo. & el medio de ordio. & sex dineros. [8])
Друге, що привертає увагу в обох документах – це лексика. Як відомо, лексичний склад мови є рухливим, слова легко
запозичуються, порушуючи межі і кордони споріднених і неспоріднених мов. У період становлення мови процес, різноманітних переходів, доволі істотних у розумінні чинності закону роздроблення єдиної мови, помітно активізується. Лексикографічна фіксація значення окремих слів, різних випадків їх використання, становлять фрагменти загального опису
мови, результат лінгвістичної обробки реального функціонування мови. Словниковий склад мови – це не лише численні
лексичні засоби для передачі думок від однієї людини до іншої, а й колективна пам’ять носіїв мови як віддзеркалення національної культури і національної історії, її духовної основи у координатах поліфонії бачення об’єктивного світу [4, c. 112].
Як свідчить аналіз, у першому документі (лист від королівської канцелярії) переважає юридична лексика, наприклад:
pesquerir (pesquisa) – досліджувати; derechero – правдиво, справедливо; dar por caídos – заборговані; aver libre e quito,
вираз еквівалентниий словосполученню вільний від обтяжень чи зобов’язань; partidas – сторони, частини. У другому
документі (документ, в якому настоятель монастиря звільняє свої васалів від сернас), значна частина лексики позначає
феодальні відносини васалітету та полів для сільськогосподарських робіт (sembrar, trillar...), культивів та продуктів харчування (trigo, comuña, pan, ordio, saín, manteca, queso...), а аткож одиниці вимірювання (almud, libra). У цьому документі
зафіксовані слова і вирази, які більше не використовуються в іспанській мові, наприклад: serna – виконання сільскогосподарських робіт; por premia (por fuerza) – силою або примусом; tener la casa de alguien (estar de servicio) – бути на службі в
когось; comuña (mezcla de trigo y centeno) – суміш пшениці та жита; pan (cereales) – крупи загалом; ordio (cebada) – ячмінь;
conducho (vianda) – наїдки; condido (condimentado) – досвідчений; saín (grasa) – жир. Порівняння лексики обох документів
дає підстави стверджувати, що перший складніший для сприйняття та формалізованіший ніж другий – це означає, що королівська канцелярія дотримувалася протоколу та традиції писання певних текстових фрагментів латиною.
Варто відзначити і правопис текстів. У першому документі є дотримані стандарти Альфонса Х Мудрого (1221 – 1284),
парадигма середньовічної кастильскої форми написання, що вказує на продовження знакової системи канцелярії Фернандо
III. Це може бути зумовлено повагою і прихильністю до форми латинського писання. Напівголосний -у- використовується
для вираження напівпалатального звука (yo, ayan, suyo...), з єдиним винятком maior, залишки архаїчної форми де -у- ще
майже артикуляційно не розвинувся. Препалатальний дзвінкий пишеться i-j, g (fiio, fijo, mugier), тоді як прикладів глухих
зовсім нема. В шиплячих дентоальвеолярних розрізняється c / ç та дзвінкий z (Garci, vencudo / dizien, plazemiento). Центрально-палатальний завжди відображає фрикативний ch (Sancha, derechera) і носовий n (Onna <Oña), тільки раз зафіксовано з однією n (dona<doña). Подвійний b в abbad, sabbado був звичним ще кілька століть.
Написання другого документа вельми своєрідне, але не хаотичне. Воно ілюструє внутрішню узгодженість. До яскравіших особливостей можна віднести символ, який представляє велярну фонему k: використовується як ch перед непалатальною голосною а (Michael, mantecha, chasa); qu трапляється тільки перед палатальною і (та ніколи перед е). J переадє
міжпалатальний звук: jo (yo), ajude (ayudar), jugu (yugu) janiar (yantar) та інші.
Літературні пам’ятки середніх віків Іспанії засвідчуюють вплив усно-розмовної бази, котра, як і будь-яка жива мова,
виявляє соціальну природу і національну специфіку мови. Питання про звукову форму слова, а точніше – про відображення вимови, тобто фонетико-графічної системи іспанської мови, у писемних пам’ятках не таке просте, як може видатися
на перший погляд. У середні віки фонографічний інвентар іспанської мови перебував на стадії динамічного формування у
взаємозв’язку з фонетичною і графічною системами іспанської мови [5, 69].
З точки зору фонетики, у вокалізмі обох текстів відбулися еволюції притаманні кастильському діалекту: у них присутні
протороманські дифтонги (-miento, -mientre, mugier, muela, avuela, manifiesta, sienpre, …), а також апокопа – зазвичай, перед
голосною (adelant, est, nuef, part, Ferrand та ond…). Задіяна також найпоширеніша у ХІІІ столітті словоформа des < de esse.
У ХІІІ столітті, морфологічно мова майже сформувалася, тобто досягла високого рівня узгодженості та стандартизації
[6, c. 238]. У морфосинтаксисі даних документів відзначається наявність закінчень –udo, -uda (vencudo, sabuda), які з часом зникають. Це помітно також в аналізованих текстах, хоча між ними лише сім років: у першому задіяні лише дієприкметники на –udo, а у другому вже бачимо випадки з –іdo (condido), хоча це можна потрактувати, як строгість дотримання
правил писання королівської канцелярії.
В обох текстах дотримано розрізнення присвійних займенників як для чоловічого (so fijo) так і для жіночого (su avuela)
роду. Використовується qui для людей та que – для речей. Часові форми в імперфекто представлені з суфіксом -ie (dizién,
Avien). Спільною рисою середньовічної мови є повторення сполучника que (Fago vos saber que [...] que can o amiento; que
cuando fueren de edad quе [8]). Винилка структура, подібна до арабського стилю – подвоєння числівника: quinze quinze días,
що після 1250 р. трапляється вкрай рідко. Варто відзначити використання do як сполучника (un bue do bestia – вола чи
звіра), що є рівноцінною формою баскського походження edo.
Систематичні дослідження лексики, фонетики і граматики свідчать про те, що в аналізі мовних явищ необхідно брати
до уваги не лише власне мовні дані («система мови»), а й позамовні, так звані «фонові знання» («картина світу») [3, с.
187]. Самі письменники при доборі мовних засобів нерідко ставлять за мету створити зразок милозвучності, образної сили
слова, зразок синтаксичної конструкції використання слова в мовленні, зразок звукової символіки тощо. Тобто крім необхідності адекватно передати думку, намагаються прикрасити мову у ранніх текстах [4, c. 59]. Як приклад – функціонування
варіантних слів у мовних пам’ятках Хуана Мануеля (1282 – 1348), котрі підтверджують свідоме ставлення письменника до
слова, яке є елементом системи мови, і мовлення її носіїв:
Mas esto non puede ser; ca lo más que ella puede fincar en el cuerpo es en cuanto en el dura la calentura et la humidad
natural, et esta calentura et humidat natural, del dia que nace el home fasta que muere, cada dia mengua ... [7, с. 58].
Відповідно до традиції прикрашання, Хуан Мануель використовує варіанти слів з розрізненням у приголосних, що
перебувають в парних співвідношеннях за участю голосу. У цього ж автора трапляються випадки використання варіантів
слів не лише “прикрашання мовлення”, а й метою стилістичної диференціації мовлення діючих осіб і авторської оповіді:
.... ca si el amo servidor ó el consejero del señor es entendido et dice palabras encubiertas ó maestradas por encobrir la verdat,
razón es que tarde o aína non sefalle ende bien [7, с. 63].
Cuando Turin se vió afincado del infante, non osó encubrir la verdat, et por ende le dijo [7, с. 79].
Можна припустити, що варіанти encobrir – encubrir (la verdat) Хуан Мануель використовує, якщо не з метою характерологічного забарвлення мовлення персонажів, то напевно, з метою диференціації емоційно-значеннєвої напруженості
мовлення [1, c. 224].
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У текстах перших років комунікації на кастильському діалекті, дуже часто спостерігається початки його співіснування з латинськими етимологічними формами. В одному тексті трапляються різні форми одного слова, наприклад: nocte i
noche, homine i omne, abundatia i abondanaça, filio i fijo, що зумовлено різними чинниками.
Формування мови є тривалим процесом, який включає в себе міжрівневі зміни, а також вплив соціальних і географічних перетворень. Зважаючи на еволюцію мови, залежно від географії її функціонування, можна передбачити прогресивну
мовну фрагментацію.
Аналізовані пам’ятки писемності щодо формування кастильської мови Іспанії переконливо свідчать як про строкатість і складність етнічного ландшафту цієї країни, так і про своєрідність й епічну унікальність цього мовно-культурного
феномену.
У численних працях присвячених давній (середньовічній) літературі Іспанії, всебічно досліджуються її феномен, мову
і стиль у контексті епохи. І все ж, чому б не приділялась увага – історичним реаліям, які стоять за текстом, пошуку мовних
і поетичних паралелей чи виявленим лексичним запозиченням, один принцип залишається незмінним: твір старої літератури аналізується принципово інакше, ніж тексти нової літератури. Як відзначають історики мистецтва, що старший
досліджуваний твір, тим він здається а пріорі художнішим, тим цікавіше його вивчати [3, с. 105].
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СИМВОЛИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ РАКУРСІ
Стаття присвячена мало розробленому напрямку концептологічних досліджень – аналізу когнітивного механізму побудови смислових зв’язків між базовим концептом художнього тексту та концептами, які актуалізуються як
художні символи. Проаналізовані окремі тексти англомовних оповідань в аспекті надання символічного значення деяким компонентам тексту, виділено базові концепти цих текстів. Показано, що актуалізація символів призводить
до контекстуально детермінованого концепту-бленду, який має визначний текстовий потенціал.
Ключові слова: концепт, концепт-символ, концепт-бленд, базовий концепт художнього тексту.
Символы художественного текста в концептуальном ракурсе
Статья посвящена малоразработанному направлению концептологических исследований – анализу когнитивного механизма создания смысловых связей между базовым концептом художественного текста и концептами,
которые актуализируют художественные символы. Произведен анализ отдельных текстов англоязычных рассказов в аспекте придания некоторым компонентам текста символического смысла, выделены базовые концепты этих
текстов. Показано, что актуализация символов приводит к образованию контекстуально детерминированного концепта-бленда, который обладает весьма значительным текстовым потенциалом.
Ключевые слова: концепт, концепт-символ, концепт-бленд, базовый концепт художественного текста.
Symbols of Belles-Lettres Text in Conceptual Perspective
The paper is written in terms of the under-studied direction of conceptual investigations, and namely as the analysis of
the cognitive mechanism of the creation of sense connections between the basic concept of a given belles-lettres text and the
concepts which actualize the symbols of this text. It is shown that the suggested field and object of study hasn’t received enough
scholars’ attention yet. The analysis of some separate texts, representing contemporary English language stories is introduced
which demonstrates how certain text elements acquire symbolic plot, are obligatory repeated a number of times and thus
receive symbolic meanings in the given texts. This analysis is interconnected with definition the basic concepts of the texts
studied, and the thesis of the field structure of the concept is supported on the basis of prior research and dictionaries’ data.
The methodology of conceptual analysis is applied to show that symbolic concepts undergo development with the movement of
the story itself, and multiply connotations, thus concepts-symbols are seldom actualized by the nucleus of the concept. More
often their nominations can be attributed to the periphery of the given concept which interrelates with the basic text concept
resulting in the blend. It is shown that it is the text symbol that serves as the conceptual basis of such a blend which preserves
such actualization only within the limits of the discourse it is functioning in. The conclusions obtained show that the suggested
approach can be applied to the study of text symbols in other bigger texts, namely the texts of novels.
Key-words: concept, concept-symbol, concept-blend, basic concept of the belles-lettres text.

Постановка проблеми й аналіз останніх досліджень. Вивчення символів у художньому тексті входить до традиційної тематики літературознавчої інтерпретації художніх творів і висходить до широко відомих робіт C. О. Аскольдова,
академіка Д. С. Лихачова, професора Ю. М. Лотмана та їх численних послідовників і часто пов’язується з поняттям
основної ідеї твору, лейтмотивом і контрапунктом. Пізніше символи художніх творів дістали глибокого вивчення з позицій лінгвістичної стилістики й інтерпретації тексту [6, с. 44–56; 3, с. 142–143; 1, с. 150–156; 4, с. 14–16; 21, c. 147–153].
Швидкий та бурхливий розвиток когнітивної лінгвістики і концептології в останні роки дав поштовх для вивчення в названих парадигмах явищ та категорій художнього тексту [11; 12; 5; 7; 8], проте дослідження художніх символів у термінах
концептуального аналізу ще не проводилося й тому є актуальним для лінгвістичних розвідок. Відома тільки одна велика
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робота, де вивчення концептів художнього твору певним чином торкається й художніх символів, однак концептуальний
механізм актуалізації останніх не знаходиться у фокусі дослідницької уваги [13, с. 4].
Метою статті є дослідження ролі текстових символів у когнітивній карті тексту та показ смислових та концептуальних рис символів, які власне уможливлюють їх актуалізацію в ролі символу художнього тексту, на матеріалі англомовних
оповідань ХХ-ХХІ століть.
Виклад основного матеріалу. У сучасному мовознавстві символ розуміють як знак, зв’язок якого з референтом є
мотивованим [2, с. 404], причому такий знак виступає виразником метонімічних відносин між певним поняттям й одним з
його конкретних репрезентантів [6, с. 45]. Стосовно символів художнього тексту відзначається, що більшість з них дозволяє достатню варіативність і множинність тлумачення, розширяючи таким чином можливості інтерпретації й збагачуючи
зміст тексту. Такі символи дістали назви художніх символів, які наділені важливою здатністю здобувати додаткові смисли
шляхом утворення контекстуально детермінованих асоціацій [16]. Художні символи розширюють можливі смисли твору,
привертаючи таким чином більший інтерес адресата і спонукаючи його до активної участі у тексті як компоненті дискурсу [14]. Тобто на перший план текстової ролі символу виходить його знакова природа та виразний потенціал. Реалізуючи концептуальний підхід до текстового аналізу, В.А. Кухаренко підкреслює, що концепт взагалі є основоположною
текстовою категорією, особливо стосовно художнього тексту. І весь процес інтерпретації, на її думку, полягає у пошуках
засобів вираження концепту тексту, який концентрує в собі результати авторського освоєння дійсності і передачі його
читачу [6, с. 76] Зрозуміло, що інтерпретація символів художнього тексту як мовленнєвого втілення відповідних концептів є важливим етапом його когнітивного сприймання. Ми цілком поділяємо думку О. О. Селіванової про те, що слід
розмежовувати когнітивність як інформаційний масив, закладений у тексті як мовленнєвому творі, й концептуальність як
цілісну авторську систему ідей, втілених у тексті [11, с.185]. Покажемо, що дослідження символів художнього тексту в
концептуальному ракурсі свідчить про безумовний когнітивний зв’язок між базовим концептом художнього твору та концептами, що втілені в текстових символах. Висхідним положенням такого дослідження є теза про те, що художній символ
актуалізований концептом, який має польову структуру [10, с. 66-78; 18; 20, с. 29]. Структура концепту є подібною будові
семантичного поля, компонентами якого є ядро й периферія. Ядро концепту – основна, актуальна ознака, універсальна
для різних етнічних співтовариств. На периферії знаходиться все те, що привнесено культурою, традиціями, народним й
особистим досвідом. Це – суб’єктивний досвід, різні прагматичні, конотативні (образні, оцінні, експресивні), асоціативні
характеристики [10, с.106].
Робота з художніми текстами показує, що номінантеми символів доволі рідко представляють ядро концепту, і ще
нижчу частотність мають випадки безпосередньої актуалізації базового концепту твору через один з художніх символів.
Частіше інтерпретацію символів можна представити за допомогою когнітивної метафори за методикою Дж. Лакоффа [17]
та методики моделювання позамовних сутностей, зокрема концептів [9, с. 182].
Розглянемо текст оповідання «The Gift» (D. Francis), основним концептом якого є ПИЯЦТВО ЯК ШКОДА. Цікаво відзначити, що в американському виданні оповіданню було надано назву «The Day of Wine and Roses», яка на думку видавця
більш прозоро натякала на зміст оповідання. У ньому йдеться про надзвичайно талановитого і тому відомого журналіста,
який мав талант (дар) швидко писати статті на тему спорту, що відзначалися неповторним стилем. Проте пияцтво, до
якого він вдавався, поступово знищило його талант, і настав момент, коли журналіст не зміг написати а ні рядка, хоч і мав
дуже цікаву інформацію.
Основними художніми символами оповідання є ‘алкоголь’ та ‘дар, талант’, що характеризуються типовою для символів властивістю рекурентності, і генералізуючі когнітивні метафори можна представити таким чином: ПИЯЦТВО – ЦЕ
АЛКОГОЛЬ, ПИЯЦТВО – НЕ ДАР (пияцтво руйнує талант; талант і пияцтво несумісні). Алкоголь як символ пияцтва
актуалізується в тексті оповідання різноманітними номінантемами – назвами алкогольних напоїв, пляшок, закладів пиття,
різних етапів стану сп’яніння: a can of beer at the simple bar, the liquor, four doubles on the rocks, kept up a steady intake, … he
had not been aware of being drunk…, «Guess I took a skinful», … he listed sideways…,… he staggered head-on into the dark brick
wall, shivering fits and pulsating headaches, … bourbon was expensive, A drink to celebrate…, He took a drink [I]).
У тексті тричі спостерігається концентроване використання номінантем концепту ПИЯЦТВО в межах одного висловлювання, наприклад:
Since leaving La Guardia that morning he had drunk six beers, four brandies, one double scotch (by mistake) and nearly three
liters of bourbon [I, p. 156].
Тут актуалізовано п’ять різних номінантем даного концепту, чотири з яких є назвами алкогольних напоїв. Ці номінантеми актуалізують по суті не саме ядро концепту ПИЯЦТВО, а ядро концепту АЛКОГОЛЬ, який є складником наведеної
вище когнітивної метафори. Наведені номінантеми знаходяться з концептом АЛКОГОЛЬ у метонімічних відносинах, що,
як відзначалося вище, є типовим для символів художнього тексту. За даними тлумачного словника, ‘алкоголь’ може належати до ближньої периферії концепту ПИЯЦТВО [19, с. 404].
Символ ‘дар, талант’ представлений у тексті відповідними номінантемами (gift) або в описовий спосіб (… he cold
outwrite any other commentator in the business). В одному реченні можуть бути присутні обидва названі способи актуалізації
цього символу. Наприклад:
But that bum had had everything, he thought. A true journalist’s nose for a story, and a gift for putting it across so vividly that
the words jumped right off the page and kicked you in the brain [I, p.150–15].
Тут спостерігаємо актуалізацію символу за допомогою ядерної частини концепту ДАР, а також дві описові актуалізації (‘а true journalist’s nose for a story’ та ‘the words jumped right off the page and kicked you in the brain’), текстова експресивність яких забезпечена використанням яскраво образного фразеологізму і двох метафоричних виразів. Слід відзначити, що частотність актуалізації, а також варіативність номінантем даного символу приблизно удвічі нижча порівняно з
символом ‘алкоголь’, проте цей символ винесено в заголовок, і він крім того утворює своєрідну концептуальну рамку у
тексті твору, оскільки вживається у вигляді номінантеми the gift на початку оповідання та у його кінці.
Когнітивний зв’язок вказаних художніх символів з базовим концептом оповідання здійснюється завдяки зовнішньому
й глобальному контексту [12, с. 177–178], на фоні якого відбувається когнітивне метафоричне асоціювання: інтеграція
концептів, що забезпечують знакове поповнення термінальної частини одного з них, результується у вигляді бленду [15,
c. 103–104], тобто утворюється бленд-концепт. У тексті аналізованого оповідання спостерігаємо асоціювання концептів
ДАР та ПИЯЦТВО в умовах заповнення термінальної частини концепту ДАР, у тому числі шляхом мінус-прийому у
широкому контексті (пияцтво і талант несумісні), у результаті чого концепт ДАР набуває якості бленду. Зрозуміло, що

354

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

утворення подібного бленду контекстуально детерміноване і дійсне в умовах тільки аналізованого дискурсу: концепт ДАР
набуває описаного смислу тільки у цьому дискурсі.
Утворення подібного концепту-бленду уявляється ще яскравішим у випадках, коли художній символ є основним метафоричним виразником базового концепту тексту. Це спостерігається, наприклад, у тексті оповідання «Catamount» (R.
Rendell).
Базовим концептом тексту оповідання є концепт ДИКА ПРИРОДА (ЯК НЕБЕЗПЕКА), який метафорично представлений через концепт КУГУАР. В оповіданні йдеться про мрію немолодої англійки побачити на власні очі кугуара під час
її перебування в гостях у подруги, яка живе в Канаді буквально на кордоні з заповідником у Скелястих Горах. Англійка
приїжджає до Канади декілька разів, проте бачить інших диких звірів. Вона зустрічається з кугуаром тільки під час останньої подорожі, коли звір нападає на неї.
У тексті метафора базового концепту представлена декількома номінантемами, які знаходяться в синонімічних відносинах: a cougar, a mountain lion, a catamount, та описовими стилістично забарвленими виразами: the beautiful creature, a
quivering cat [II]. Причому до заголовка винесено найбільш не термінологічну розмовну номінантему catamount. Базовий
концепт тексту ДИКА ПРИРОДА (ЯК НЕБЕЗПЕКА) неодноразово актуалізується за допомогою пейзажних описів, де
виразність природних красот підкреслена численними тропами позитивної оцінки. Проте текст містить описи, в яких достатньо експліцитно актуалізований концепт ЗАГРОЗА або НЕБЕЗПЕКА, наприклад:
‘There are snakes’, Carrie said. ‘Rattlesnakes. You have to be a bit careful. One of them was on the road last night…’[II, p.35].
… she noticed for the first time something strange. It was a beautiful landscape but not a comfortable one, not easeful, not
conductive to peace and tranquility…
… she tried to discover what was not so much wrong, it was far from wrong, but what made this feeling. The answer came to
her uncompromisingly. It was fear. The countryside was full of fear, and the fear, while it added to the grandeur and in a strange
way to the beauty, denied peace to the observer. Danger informed it, it threatened while it smiled [II, p.39].
Тут спостерігаємо актуалізацію концепту ЗАГРОЗА за допомогою ядра (threatened), близької периферії (not easeful,
not conductive to peace and tranquility) та дальньої периферії (careful, strange, fear). Концепт НЕБЕЗПЕКА актуалізований
ядерною номінантемою (danger) та номінантемою, що належить до дальньої периферії (fear) [19, c. 1369, 337]. Як бачимо,
номінантема fear актуалізує обидва концепти, що забезпечує її текстову значущість, особливо при неодноразовому повторенні. Інтеграція зазначених концептів з концептом-символом КУГУАР відбувається шляхом контекстуальних смислових
зв’язків, а також виходить на рівень експлікації, наприклад:
‘There was a boy got killed by one [cougar] last fall’, Carrie said. ‘He was cycling and the thing came out of the woods, pulled
him off his bike and well – ate him, I suppose.’ [II, p. 37].
‘The herds have been reduced enough by mountain lions’, he said [II, p. 38].
Смисловий та концептуальний зв’язок даних прикладів з базовим концептом тексту не потребує когнітивних зусиль і
не виходить за межі простих умовиводів: тварина, що може вбити людину – це небезпека; тварини, що зменшують стадо
оленів, вбивають цих оленів. Тому утворення концепту-бленду на базі концепту-символу спостерігається достатньо ясно.
Проаналізовані тексти не вичерпують усього багатства виразних можливостей художніх символів. Проте наведений
вище аналіз дає змогу зробити наступні висновки:
– вивчення символів художнього тексту з позицій концептуального аналізу є доцільним та цікавим напрямком дослідження художніх текстів як компонентів художнього дискурсу;
– художні символи концептуально пов’язані з базовим концептом твору;
– актуалізація та розвиток художнього символу призводить до утворення концепту-бленду, що має значний текстовий
потенціал і залишається релевантним тільки в межах дискурсу, в якому він актуалізується;
– запропонований підхід може бути застосований для вивчення концептуальної природи символів на матеріалі текстів
більшого обсягу – текстів романів.
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ХУДОЖНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ МАТЕРІ
В КНИЗІ ОЛЕКСАНДРИ КОВАЛЬОВОЇ «СТЕПОВІ ОЗЕРА»
Статтю присвячено розгляду художньої реалізації образу матері в книзі харківської поетеси О. Ковальової
«Степові озера». Зʼясовано, що він є одною зі смислових домінант збірки; мати постає носієм мудрості, простоти,
жертовності. Образ відтворено через конкретні деталі, гранично одкровенний опис реальних почуттів і станів
авторки. Зроблено висновок, що твори, в яких присутній образ матері, є одними з найкращих у ліриці О. Ковальової.
Ключові слова: Олександра Ковальова, поезія, цикл, образ матері.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА МАТЕРИ В КНИГЕ АЛЕКСАНДРЫ КОВАЛЁВОЙ
«СТЕПНЫЕ ОЗЁРА»
В статье рассмотрена художественная реализация образа матери в книге харьковской поэтессы О. Ковалёвой
«Степные озёра». Этот образ – одна из смысловых доминант; мать предстаёт носителем мудрости, простоты,
жертвенности. Образ раскрыт через конкретные детали, откровенное описание реальных чувств автора. Сделан
вывод, что произведения, в которых присутствует этот образ, – одни из лучших в лирике А. Ковалёвой.
Ключевые слова: Александра Ковалёва, поэзия, цикл, образ матери.
THE ARTISTIC REALIZATION OF IMAGE OF MOTHER IN THE OLEXANDRA KOVALIOVA’S BOOK «THE
STEPPE LAKES»
In the article the image of mother in the Olexandra Kovaliova’s book «The steppe lakes» is investigated. The poetry of
O. Kovaliova has been studied in approximately 10 articles. But most of them are publicistic and there are no investigations
of the image of mother in them. There is a need to create a systematic vision about this image, because it takes place at the
O. Kovaliova’s numerous poems and mother is the important man in the everyone’s life.
O. Kovaliova is a modern Kharkiv poet, novelist and translator. Her poetry is philosophical and historiosophical; the
author’s world is wide and panoramic, but there are a lot of specific details, images in it. There are numerous intercommunications between texts in her verses. The author’s image is not detached, not descriptive; O. Kovaliova reinvents «itself
passes through» every fact, every event, every figure. The image of mother is intercommunicated with the motifs of memory,
birthplace, art etc. It reproduced by the specific details, very outspoken description of author’s real feelings. The image is
correlated with the notions of wisdom, simplicity, sacrifice. The conclusion is made that the works with the image of mother
are among the best in the O. Kovaliova’s poetry.
Keywords: Oleksandra Kovaliova, poetry, cicle, the image of mother.

Образ матері – один із найчастотніших у поезії, що зумовлено його семантичним навантаженням. Не винятком є й
лірика нашої сучасниці – відомої харківської поетеси О. Ковальової. Творчість мисткині відзначається глибокою філософічністю, закоріненістю в міфософські, натурфілософські уявлення, характеризується шедевральним умінням авторки
відтворювати власне найболючіше, фіксувати деталі-одкровення, моменти-відкриття.
Хоча поезію О. Ковальової і вивчали дослідники (В. Мисик [8], Іван Мироненко [6], Ірина Мироненко [7], В. Базилевський [1], В. Бойко [2] та ін.), наявність образу матері у віршах авторки була зауважена (напр., [8]), проте науковці
детально не аналізували цей образ. Ми хочемо розглянути його реалізацію в книзі «Степові озера», адже він часто постає
у творах збірки, є глибоко особистим і допомагає краще зрозуміти художній світ поетеси.
Серед початкових віршів збірки читаємо цикл «Мати». Конкретика передає таку витонченість любові й болю, що
сприймач дивується діапазону поета, адже до того у книзі поставали «традиційніші», «загальніші» твори (з імперативами
чесності, терпимості, мудрості, природного й вічного). Поза тим, цикл уплітається в канву збірки дуже природно, підготований прозвучалими попередньо мотивами пам’яті, витоків і образами батьків.
Метр віршів також контрастує з попередніми поезіями: частина творів написана верлібром, частина білим речитативним віршем із вкрапленням рим через один-два рядки; така манера викладу надає розповідної інтонації, немов авторка
звіряється в найсокровеннішому, адже до того вона, хоча й дуже щиро та влучно-глибинно, поетизувала життя, філософствуючи й рефлексуючи. У початкових рядках першого тексту циклу йдеться, що мати пише листа, – одразу розуміємо:
ненька перебуває далеко від дитини. Старенька сповіщає про дрібні щоденні клопоти, запевняючи, ніби в неї все гаразд
(лише раз проривається тривожне «Трохи схудла…»), проте донька розуміє: слова ці – від небажання засмучувати, завдавати турботи, адже одна зі складових материнської любові – захист спокою дітей. А доньці, відділеній від неньки відстанню, роками, певно, дбанням про власну сім’ю, страшно читати між рядків, оскільки розум і серце диктують тривогу.
У фіналі вірша знаходимо: «Не дивлюсь між рядків,/ І легко звучать/ Тихі слова з-під її пера». Образ матері асоціюється
в сприймача з легкістю (а такою ж, легкою, певно, старенька і прагнула здаватися, аби нікого не обтяжувати собою) й
тихістю, тишею. Мотив тиші та зазначення «з-під її пера» вивищують образ матері, роблять її півсвятою, пів ефемерною:
перо – маркер інтелігентності, приналежності до спільноти творців, поетів. Це контрастує з рядками листа «Сторожую
вночі,/ Вдень обід варю…», додаючи твору гостроти, підсилюючи емоцію жалю, суму й водночас поклоніння матері. Подальші твори розгортають образ, поет цементує цикл кількома домінантами: кольоративами «чорне-біле», мотивом тиші,
концептом листа як послання.
Другий вірш містить три образи – матері та ластівки з голубом, – що поєднуються за принципом паралелізму. Ластівка
прилітає по обіді (кореляція: «Варю обід…» із першого вірша), птаха така ж «чорно-біла», як і мати авторки. Сполучення кольорів відтворює простоту, приналежність до першовитоків буття, прямоту й чесність, зболеність, стражденність,
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важку працю та святість. Додаткового об’єму образу ластівки, а відтак і матері, надають ознаки цього птаха у світовій
символістиці – надія, материнство, світло, воскресіння. У другій строфі з’являється голуб – птах невибагливий, як і проста
сільська людина, він постає маркером миру, ніжності, смирення, знаком Святого Духа; голубом уявляють також відлетілу душу померлого. У О. Ковальової птах «Такий, як і мати моя, –/ Тихий і сивий». Далі бачимо образ матері, що йде «з
дален далека» знайомою героїні з дитинства дорогою серед поля. Мати йде тиха (як і І творі циклу) серед буяння життя,
на одному плечі в неї ластівка, на другому – голуб. Вражаючими за простотою й силою засобами авторка творить образ
матері як притулку, світла і святості.
Третій твір переносить читача в дитинство героїні-доньки: дівчинка потрапила до лікарні, й прокинувшись уранці,
розуміє, що мати приходила навідати її. У першому ж рядку звучить образ синього неба, суголосний подібному в другому
вірші («Прилітає голуб/ З неба синього»), що одразу ж указує реципієнту на відповідний ракурс сприйняття. Мати принесла
дитині кавун та квіти, і донька уявляє, як ненька крокує вулицею з лікарні. Характеристики – худенькі плечі, трохи згорблена постава, взута просто – у рипучі кирзові чоботи. Знову зустрічаються кольоративи – тепер уже на означення простору
довкола дівчинки: «Навколо мене все біле-біле» (лікарняна палата, можливо, хворобливий туман перед очима, і, певно,
характер атмосфери, залишеної приходом матері й самою її постаттю) та «на вікні жоржини сизі», що частково перегукується із зазначенням про сивизну голуба та матері з другого вірша. І знову постає мотив тиші («А за вікном по листю тихо/
Відлуння/ Давньої пісні»). Концепт пісні новий для циклу, проте вписується в контекст образів тихих слів із-під пера матері
(перший вірш) і зелен-гомону довкруж тихої матері (другий твір). Певно, тут акумулюються згадки про колискову, пісню
як символ українського народу взагалі, «давню пісню» як метафору пам’яті, а також пісню як синонім людського життя.
Мініатюра «Ген мати в степ іде у сизім світлі…» продовжує цикл «Мати»:
Ген мати в степ іде у сизім світлі
І облітає, наче мак на вітрі.
Вона так рано, рано одцвіла,
Пішла, мов склала жертву пелюстками,
Щоб долю я по них свою знайшла
І цілий світ озвучила словами.
Цей римований речитативно-наспівний вірш запозичує в попередньому образи сизого світла та квітки (щоправда тут
ідеться не про жоржини, а про мак, котрий облітає) та, використовуючи доволі традиційні образи-символи (степ, життя
як облетіла квітка), створює шедевр болючо-тонкої лірики. Навіть, здавалося б, беззмістовне означення «так» («Вона так
рано, рано одцвіла») дуже природно вплітається у канву твору, додаючи інтимності, сповідальності, розмовності, селянської простоти, дорогої авторці в постаті матері та у власному серці. Вражає глибиною тема жертовності – й не тільки
одвічної жертовності матері заради дитини, а й жертовності заради дитини-поета, словотворця, котрий знайде свою долю
по материних пелюстках і озвучить словами весь світ, як, певно, цього не вміла зробити сама мати.
У заключнім творі циклу знову актуалізується мотив листа від матері, а отже, говоримо про прийом обрамлення. Та
якщо в першій поезії «мати пише в листі», то в останній «Десь мені мати/ Не може лист написати»; вжите слово «десь»
у цій ситуації – просторічне, розмовне, і тим самим образ матері-селянки як уособлення простоти, невибагливості й мудрості ще більше вражає читача своєю силою; авторка немовби безпорадно, крізь сльози промовляє до співбесідника, пробуджуючи й у ньому спогад про втрату. Героїня ніби не знає, що робить зараз ненька – чи сапає, чи пере, чи доїть корову.
Виходить тонка навмисна двосмисленість: мати не може написати героїні, бо зайнята щоденними клопотами, або вона
вже відійшла в інший світ, де, на думку доньки, невтомна душа її, можливо, продовжує свою одвічну селянську роботу.
Далі авторка змальовує портрет неньки в молодості: спершу підкинута сирота, потім «обпалена гасом» дівчина під час війни у Києві, Варшаві, Берліні. Тут знову звучать кольоративи: юнка вся чорна, а «очі та серце світлі». Наступна картинка
– єдина з усього циклу, де авторка вживає епітет «щаслива» на позначення стану матері на виставці в Москві (хоча читач
відчував це важке й виморене робітне селянське щастя й у попередніх творах – щастя в умінні цінувати найменше і ніколи
не нарікати на долю). І як характерно – мати ніби соромиться цієї своєї радості, легкості. У цьому вся суть того покоління,
суть людей, котрі зазнали нелюдських страждань: стійко зносити удари долі, не сумніваючись і не скаржачись, та боязко
приймати радість, ніби вибачаючись перед усім світом.
Далі згадано про голодні повоєнні роки (у дітей «Молочай за щоками тане смачно» – світло-сумна втіха їсти в голод
траву, смакуючи її, мов цукерку). Образ материних рук, що пахнуть молоком, згадується і на початку, й під кінець твору. І
в останніх рядках читаємо слова, сказані матір’ю на вокзалі (як на кордоні цього та іншого світів): «Жити гарно, донечко,/
Жити гарно». Ця фраза неймовірно гостро звучить в устах мовця, який пізнав усю чорноту горя. Цей простий здогад –
квінтесенція всього життя матері, єдиний його висновок, причина та заповіт; вочевидь, одкровення не буває заскладним.
Цикл «Мати», один із найсильніших творів у збірці, оголює перед читачем усю глибину душі авторки, всю гостроту її
світосприйняття; попередні твори з безперечною широтою та мудрістю сприймаються як підготовка поетеси до того, аби
явити найсокровенніше, найболючіше й найпросвітленіше.
Можна припустити, що редактор чи автор навмисно винесли на початок збірки «загальніші» твори, ніби приховавши
особисте, жіноче, ще й тому, аби цензура не полаяла поетесу за індивідуалізм.
Далі йдуть твори з «добрими», «теплими» образами дітей, світла, мотивами незайманості, чистоти серця, материнського щастя (образи доньки та сина), згадка про «моє веселе й добре ремесло».
Цікавим чином підсвічено образ матері й у вірші з непретензійною назвою «Весняна елегія». Бачимо образ сивих поетів, котрі, мов діти, усьому дивуються й з усього радіють: «Усе на світі римується,/ Про все на світі пісні співаються,/ І
так багато дитячої мудрості». Дитина радіє незвіданому, а стара людина радіє, бо все пройшла та зрозуміла диво світу.
Надто ж це стосується поезії, де пошук нового через подив є змістотворчим. Та найдивнішими авторка називає самих
поетів, котрі плачуть від надміру почуттів, побачивши щось зовсім звичне для решти – сонце, ряст, хмару, зворушливу
вишеньку. А фінал поезії звучить по-ковальовськи просто й невимовно глибоко, бо в естетиці простолюду, селянства й
селянськості авторка віднаходить гостроту, суголосну правді життя:
…І йдуть до матерів іще сивіших,
Як діти малі: що мучить? – самі не знають.
Кажуть: «Заспівай мені, а то вмру».
Мати бачить, що таки вмре, – й співає.
Вражаюче тонко й парадоксально будує фінал твору авторка. У стані героїв-поетів учувається щось від мандрівця з
поеми «Одно слово» Лесі Українки (та й речитативний стиль і розмовно-довірча інтонація трохи зближують ці загалом
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відмінні твори). За силою впливу на читача вірш О. Ковальової стоїть в одному ряду (а то й перемагає – завдяки неочікуваному, без лестощів геніальному фіналу) з тезами «Поети не вміють писати віршів» та «Ще слів нема – поезія вже є»
Ліни Костенко, де обіграно ту саму тему.
На перший план виходить естетика селянськості як єдино можливої для поетеси манери розуміти і творити світ, адже
людина лише в таких умовах є справжньою. У цьому й природна інтелігентність, і мистецтво, й уміння інтуїтивно прочувати красу задуму Господнього.
Отже, образ матері у творчості О. Ковальової яскравий і неординарний. Ядром його є традиційний смисловий ряд
«найрідніша людина – Україна – символ теплого, справжнього – Мати Божа», проте будучи архіважливим для будь-якої
людини, він набуває у ліриці поетеси особливого звучання. Говоримо про максимальну гостроту, граничну відвертість,
емоційність, оголеність авторчиного «я», звіряння в найболючіших і найсвятіших почуттях (мати – старенька дитина
тощо) – і це тоді, коли решта поезій О. Ковальової здебільшого характеризуються філософським регістром, демонструють, сказати б, спокійну виваженість і врівноваженість.
Лірика авторки поєднує реалізм із елементами естетики модернізму: відзначаємо імпресіоністичність, символічність, міфософськість лірики. До того ж, сюди додається історіософія, філософічність, ковалівська «теплота», з-усімприсутність, «осердеченість» (за В. Базилевським), жіноча «м’якість», котра насправді виявляється прихованою силою.
На тлі творчої манери інших сучасних слобожанських автори стиль поетеси є унікальним.
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ВРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО КОМПОНЕНТА У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
Статтю присвячено аналізу можливостей застосування гендерних підходів під час викладання англійської мови
студентам вищих навчальних закладів. У статті розглянуто еволюцію поглядів на мову та засвоєння іноземної мови
у гендерному вимірі. Проаналізовано аспекти, які необхідно враховувати з точки зору гендерних підходів під час викладання іноземної мови та виокремлено основні необхідні кроки для впровадження гендерного компонента у процесі
роботи зі студентами.
Ключові слова: гендерний компонент, гендерні дослідження, англійська мова, феміністська педагогіка
УЧЁТ ГЕНДЕРНОГО КОМПОНЕНТА В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ
Статья посвящена анализу возможностей применения гендерных подходов в преподавании английского языка
студентам высших учебных заведений. В статье рассмотрена эволюция взглядов на язык и усвоение иностранного языка в гендерном измерении. Проанализированы аспекты, которые необходимо учитывать с точки зрения
гендерных подходов в преподавании иностранного языка и выделены основные необходимые шаги для внедрения
гендерного компонента в процессе работы со студентами.
Ключевые слова: гендерный компонент, гендерные исследования, английский язык, феминистская педагогика
CONSIDERING GENDER COMPONENT IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE AT UNIVERSITIES
Gender analysis and gender mainstreaming in every sphere of society is an important component of democracy and gives
rise to the need to include gender in teaching of all the disciplines, including English Language. The article analyzes the possibilities of the use of gender approaches in teaching English language to students of higher educational institutions. The article
examines the evolution of attitudes to language and foreign language acquisition from the gender perspective namely deficit
theory, dominance framework, difference framework, and poststructuralist approach. Today the study of teacher’s and student’s
personal experience is becoming the subject of current interest. In this respect, feminist pedagogy is becoming an important
tool for creating an open and inclusive atmosphere in the classroom, basic principles of which are decentralizing teacher’s
authority and empowering students, including empirical knowledge and personal experience in the learning process, linking
academic knowledge to life, cooperation between all the participants of education process, practicing respect in interpersonal
relationships inside and outside the classroom. There have been the aspects analyzed that must be considered in terms of gender
approaches in teaching foreign languages and the basic steps singled out that are required to implement the gender component
in the process of teaching such as updating the curriculum by creating new programs and classes that consider the needs of all
students; using methods, materials and exercises based on feminist pedagogy; selecting topics including gender so as to involve
students in critical thinking process; and practicing new class management and decision-making techniques.
Key words: gender component, gender studies, English language, feminist pedagogy.

Необхідність гендерного аналізу та врахування гендерних перспектив у будь-якій сфері соціальної діяльності сьогодні є вагомою складовою демократії та породжує потребу у включенні гендерного компонента до викладання усіх без
виключення навчальних дисциплін. Не є винятком і вивчення англійської мови як іноземної, адже сьогодні вона є мовою
міжнародного спілкування і викладається у кожному українському ВНЗ для студентів усіх напрямів та спеціальностей.
Саме тому гендерний компонент повинен стати вагомою складовою усіх структурних компонентів процесу навчання
англійської мови.
Українські вчені присвятили низку наукових досліджень питанню гендерної освіти. Зокрема, варто згадати праці
І. Бондаревської, О. Плахотнік, І. Предборської, Н. Приходькіної С. Вихор, Т. Голованової, Т. Дороніної, В. Кравця тощо.
Водночас вітчизняні гендерні дослідження в освіті є відносно новою практикою і, незважаючи, на певний пласт теоре© О. Ю. Юр’єва, 2015
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тичних напрацювань, досі супроводжуються суперечностями і подекуди відсутністю одностайності в розумінні самого
поняття «гендерна освіта». Крім того, українськими науковцями не було приділено належної уваги системному дослідженню реалізації гендерних підходів у процесі викладання англійської мови у ВНЗ і саме тому це питання потребує
належного висвітлення та дослідження. Звісно, ця публікація не претендує на вичерпне висвітлення означеної проблеми,
проте ставить за мету розглянути основні віхи у теоретизуванні на тему гендеру й викладання іноземної мови та окреслити
можливості застосування гендерних підходів у навчальній аудиторії.
Варто зазначити, що західноєвропейські та американські дослідники теорії й філософії освіти набагато раніше порушили питання гендерного виміру освітнього простору – ще у кінці 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст., унаслідок активізації
феміністичного руху було порушено питання андроцентризму в науці та освіті. Гендерний аналіз з позицій феміністичної
критики торкнувся багатьох аспектів освітньої діяльності, соціальної сфери та мови, зокрема. Водночас, дослідження застосування гендерних підходів у процесі викладання англійської мови як іноземної почали з’являтись дещо пізніше – у 90-х рр.
ХХ ст. Як зазначила у 1996 році американська дослідниця Дж. Уіллет дослідження гендеру тривалий час не враховувалось
у викладанні англійської мови як іноземної [23]. Проте саме відтоді почало відбуватись активне накопичення досліджень,
присвячених різнобічному аналізу гендерного складника у цій дисципліні, включаючи зв’язок гендеру й мови або дискурсу
[13], проблеми жінок-іммігранток [14] та потреби жінок у процесі вивчення англійської мови як іноземної [12].
Аналіз наукових праць показав, що від часів своєї появи і до сьогодні гендерна теорія зазнала значних філософських
та методологічних змін, пройшовши шлях від позитивістських поглядів вчених на гендер як притаманну індивіду ознаку
до конструктивістських поглядів на гендер як сукупність соціальних взаємин у складних системах, що призвело до глибшого усвідомлення зв’язку між гендером і вивченням мови у різних суспільствах і навчальних аудиторіях. На початку
70-х років феміністичний рух, котрий привернув увагу до нерівних владних відносин між жінками та чоловіками запустив
гендерні дослідження у прикладній лінгвістиці. За дослідженнями К. Дейвіс та Е. Скілтон-Сільвестер, більшість наукових
розвідок на тему мови та гендеру базувались на трьох основних теоріях: теорії дефіциту (deficit theory), теорії домінування
(dominance framework) і теорії відмінностей (difference framework) [3, с. 382–383].
Теорія дефіциту була відображена у роботі Р. Лакофф «Мова і місце жінки» – одній із перших праць у галузі феміністської лінгвістики. Дослідниця наголосила на негативному сприйнятті жіночого мовлення у порівнянні з «нормативною»
мовою чоловіків [11]. У контексті теорії дефіциту вчена Д. Кемерон використовує поняття «вербальної гігієни», яке вона
розуміє як прийнятний стиль мовної поведінки, та аналізує нормативні очікування щодо мови жінок і соціальний тиск на
жінок з метою удосконалення їх мовної практики відповідно до цих очікувань [2].
У середині 70-х років дослідники розвинули теорію домінування і почали пов’язувати негативну оцінку мовлення
жінок із соціальним домінуванням чоловіків над ними [1]. Дослідження гендерованих структур мови показали, що чоловіки здобувають і підтримують владу над жінками за допомогою соціальної взаємодії, наприклад, перебиваючи жінок,
використовуючи підвищення голосу, або обмовляючи жінок. Унаслідок розвитку цієї теорії виникли рекомендації щодо
нон-сексистського, або недискримінаційного вживання англійської мови.
На початку 80-х років виникла теорія відмінностей, відома також як теорія двох культур, за якою хлопчиків і дівчаток
соціалізують взаємодіяти по-різному і тому вони набувають різних комунікативних стилів спілкування. За висновками
американської дослідниці Д. Таннен, комунікація між чоловіками і жінками відбувається ніби комунікація між представниками різних культур [20; 21]. За цією моделлю, причиною комунікативних невдач між чоловіками та жінками є нерозуміння комунікативного стилю іншої статі. Варто також зауважити, що на відміну від попередніх досліджень, прихильники
теорії відмінностей наголошували на певній унікальності комунікативного стилю жінок. Дослідження гендерних підходів
у галузі засвоєння другої мови (second language acquisition), що почали виникати у цей період зосередилися на гендерних
відмінностях у розмовному стилі [9], кількосних показниках мовлення [19] та навчальних стилях і стратегіях [16].
Хоча сучасні дослідники гендерної теорії визнають ранні напрацювання своїх попередників, сьогодні вони стверджують, що гендерна поведінка не є передбачуваною або універсальною, оскільки відбувся концептуальний зсув у дослідженнях від розуміння гендеру як індивідуальної і узагальненої риси до бачення гендеру як соціального конструкту у
специфічних культурних і ситуативних контекстах. Більшість дослідників гендерної теорії визнають, що моделі дефіциту,
домінування і відмінностей є неповними, а у деяких випадках шкідливими у процесі досягнення гендерної рівності. Проте
науковці, які працюють у галузі засвоєння другої мови та викладачі англійської мови все ще використовують ці моделі
у процесі аналізу впливу гендеру на викладання та вивчення мови. Зокрема, такі вчені як Р. Елліс, М. Ерман, Р. Оксфорд
наполягають на тому, що жінки мають кращі здібності до набуття мовних навичок [5; 6; 16].
Водночас, у сучасних гендерних дослідженнях есенціалістське розуміння мови і гендеру дедалі частіше стає предметом критики. Зокрема, канадська дослідниця С. Ельріх стверджує, що біологічні і дуалістичні поняття гендеру, що лежать
у основі більшості попередніх досліджень із вивчення другої мови перебільшують і занадто узагальнюють відмінності
між жінками й чоловіками та ігнорують соціальні, культурні та ситуативні умови, що окреслюють гендерні категорії, взаємини й результати навчання [4, с. 426].
Вчені зазначають, що у галузі засвоєння другої мови відбулася зміна парадигми від позитивізму до конструктивізму,
критичного фемінізму і постструктуралізму, і ця зміна прослідковується у підкресленні центрального значення соціальних взаємин у гендерних теоріях та дослідженнях. Таким чином, відбулося зміщення акценту від аналізу відмінностей до
аналізу взаємин. Важливим аспектом вивчення взаємодії мовної освіти та гендеру також стає увага до впливу владних
відносин, дослідження яких дозволяє розкрити механізми конструюювання гендерних відмінностей [10].
Американська вчена Е. Фрід зазначає, що конструктивістьскі, критично-феміністські та постструктуралістські парадигми досліджень тепер домінують серед досліджень у сфері мови та освіти та потребують врахування у практиці викладання. На її думку, ці парадигми передбачають, що певні мовні форми передають різне значення і виконують різні комунікативні функції, залежно від мовця, обставин, культурного контексту і взаємодії етнічної належності, класу, гендеру,
влади, сексуальності та низки інших соціальних явищ. Дослідниця зауважує, що визнання комплексної та соціокультурної
природи мови та гендеру вказує на необхідність вивчення мови у комунікативних контекстах та зростаючу потребу у
взаємодії між лінгвістами, соціологами, психологами, антропологами, філософами, освітянами, дослідниками фемінізму
тощо [7, с. 3].
Важливо зазначити, що сьогодні акцент досліджень мовної освіти та гендеру зміщується від визнання «авторитетних»
досліджень у галузі вивчення другої мови, до визнання актуальних досліджень особистих досвідів педагога і студента.
Це пов’язано з тим, що «авторитені» дослідження, котрі ґрунтуються на експериментах, опитуваннях та кількісних дослідженнях ігнорують широкий пласт інформації, отриманий іншими емпіричними шляхами та не враховують особистий
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досвід самих дослідників та учасників цих досліджень, що може впливати на результати та призводити до неточностей.
Таким чином, виникає необхідність використання статистичних методів дослідження через призму постструктуралістського аналізу [22]. Завдяки постмодерністській теорії було запроваджено такі інноваційні методи досліджень як «життєва історія» (life history) та інші форми наративного дослідження. Вивчаючи комплексні конструкти мови та ідентичності,
дослідники поєднують методи етнографічного та дискурс аналізів.
Водночас, тоді як багато дослідників та теоретиків почуваються у певній мірі впевнено, використовуючи інноваційні
методів аналізу, а фахівці з викладання англійської мови визнають той факт, що саме навчання мови повинно включати
більше, ніж суто мовні компоненти, вчителі та викладачі англійської мови все ще знаходяться у ситуації, коли перевага
надається тестовій перевірці досягнень студентів, а часу на рефлексії та аналіз майже не виділяється. Таким чином, педагоги-практики стають заручниками есенціалістської парадигми, що не дозволяє їм використовувати нові можливості, які
міг би запропонувати якісно новий підхід до питання гендерного виміру у викладанні англійської мови. Зокрема, таким
підходом може стати феміністська педагогіка – одна із течій критичної педагогіки, яка ґрунтується на пошуках ефективних шляхів створення відкритої та інклюзивної атмосфери у навчальній аудиторії, у якій студенти та викладачі можуть
звертатись до проблем гендеру й інших соціальних нерівностей. Основними принципами феміністської педагогіки є децентралізація авторитету викладача та надання певних повноважень студентам, включення емпіричного знання та особистого досвіду у навчальний процес як найвагомішої основи для навчання, зв’язок академічного знання із життям, співпраця
усіх учасників навчального процесу, повага у міжособистісних взаєминах у процесі навчання та поза ним.
Важливими аспектами сучасних досліджень гендерного виміру теорії та практики викладання англійської мови вважаються врахування позааудиторного контексту, етнокультурних особливостей студентів та владних відносин, які впливають на вивчення англійської мови. Для впровадження цих аспектів у процес викладання англійської мови необхідні такі
кроки: оновлення навчального плану, а саме, створення нових програм та занять, що враховують потреби усіх студентів;
використання методів, матеріалів та вправ на основі феміністської педагогіки; підбір тем таким чином, щоб залучити
студентів до критичних роздумів, включаючи гендерні питання в розроблені заняття; і застосування нових методів управління аудиторією та прийняття рішень.
Оновлення навчальних планів у процесі викладання включає створення нових програм, перегляд уже існуючих і введення нових занять та модулів з метою кращого врахування потреб студентів. Наприклад, студентів можна залучати до
управління певними аспектами навчального процесу, такими як час проведення занять (якщо мова йде про курси) або
обговорення тем для вивчення. Варто зазначити, що під час занять викладач виконує роль порадника, співробітника і помічника, тоді як об’єкти освітнього процесу стають його активними учасниками та планують своє навчання [8; 17]. Таким
чином, замість того, щоб працювати з цілком визначеним і віддаленим від контексту навчальним планом, викладачі іноземної мови реорганізовують його у відповідності до потреб і досвіду певної групи. Такий навчальний план включатиме
досвід учасників навчального процесу та допоможе пов’язати аудиторне навчання із реальним життям.
Застосування методів феміністичної педагогіки може значно збагатити арсенал сучасного педагога, але й водночас
передбачає певний спосіб мислення, викладання і навчання [18, c. 158]. В цілому, серед методів феміністичної педагогіки, які можуть стати в нагоді викладачу іноземної мови, можна виокремити читання тексту з подальшими роздумами та
обговоренням, використання наративних методів (наприклад, «життєвої історії»), ведення щоденника, інтернет-блогу,
перегляд відео та створення діалогів за сценарієм. Такі методи дозволяють включати особистий досвід студентів, а також,
окрім розвитку мовних навичок, дають можливість розвивати комунікативні та соціальні навички, спонукають до аналізу
власного досвіду і системи уявлень у більшому соціальному контексті. Такі методи заохочують студентів усвідомлювати
альтернативні способи буття у оточуючому світі і враховувати цілу низку життєвих обставин.
Варто зазначити, що незважаючи на заздалегідь здійснене планування курсу, у процесі роботи зі студентами викладачі
нерідко стикаються зі суперечливими, а іноді незручними, питаннями, коментарями чи дискусіями. У таких ситуаціях
важливо не уникати обговорення таких питань, одночасно намагаючись підтримувати позитивну атмосферу в аудиторії.
Вивчення англійської мови як іноземної представляє унікальну ситуацію коли культура і мова перетинаються, відкриваються можливості для аналізу крос-культурних відмінностей і соціальних конструктів гендеру. Такий підхід залучає
учасників навчального процесу до ознайомлення з альтернативними системами знання, цінностей, уявлень і способів
гендерної поведінки [15, c. 509–510].
Розширення можливостей в аудиторії може відбуватись не лише через відкриту дискусію соціальних нерівностей,
але й через зміну владних позицій і контролю між викладачами і студентами, наскільки це можливо. Основною характеристикою феміністичної критичної педагогіки є децентралізація позиції викладача, тоді як студенти отримують більше
контролю в аудиторії. Цей контроль означає включення студентів у процес прийняття рішень про час проведення занять,
місце занять і вибір та введення навчальних матеріалів і тем [8; 17].
Таким чином, застосування гендерних підходів у процесі викладання англійської мови у сучасному світі означає значно більше, ніж просто подання граматичного чи лексичного матеріалу або формування суто мовних і мовленнєвих навичок. Важливим завданням сучасного фахівця з викладання англійської мови є пошук таких ефективних методів викладання, щоб засвоєні студентами навички надавали змогу розуміти та спілкуватися з людьми, котрі мають різне географічне та
соціальне походження та різний соціокультурний досвід, а, отже, необхідно виходити за межі мови та за межі навчальної
аудиторії. Потребує врахування у контексті вивчення іноземної мови той факт, що гендерні суб’єктності чоловіків та жінок не є полярними протилежностями, а складними, множинними, взаємопов’язаними, ситуативно означеними та тісно
поєднаними з владою структурами. Очевидно, що виникає потреба включення гендерного складника в усі компоненти
навчального процесу, включаючи цільовий, змістовий та операційно-діяльнісний. Крім того, гендерний складник повинен стати суттєвою складовою професійного розвитку викладачів англійської мови для цілісного розуміння ними того як
гендер, мова і освіта взаємодіють між собою та впливають одне на одного.
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Рецензія на монографію
«Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні
(на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу)»
Маріної Олени Сергіївни
Перехід від антропоцентричного принципу художнього освоєння дійсності до антропокосмічного, органічно вплетений у конфігурації глобальної еволюції культурно-естетичного середовища. Він зумовлює ґенезу екологічного та есеїстичного типів поетичного мислення, що актуалізовано в ірраціональних художніх і поетичних формах. За таких умов
вивчення парадоксальності як маніфестації зазначених процесів у поетичному мовленні набуває нагальної необхідності.
Актуальність монографії визначається її співвіднесеністю з ключовими проблемами та завданнями сучасних лінгвістичних досліджень когнітивно-поетологічного спрямування, а саме: увагою до ірраціонального начала свідомості в процесах концептуалізації, категоризації та вербалізації дійсності, що сприяє встановленню засобів вербальної імітації передкатегоріальної інформації; розкриття механізмів авторської креативності та виявлення специфіки об’єктивації знань про
світ у словесних поетичних формах, що уможливлює встановлення їх впливу на читача. Дослідження парадоксальності
як когнітивно-дискурсивної категорії є внеском у рішення широкого кола сучасних мовознавчих проблем: реконструкції
парадоксальних смислів художньої картини світу, встановлення закономірностей організації мови у ХХІ столітті, способів формування й виявлення парадоксальних смислів у сучасних не лише поетичних, а й прозових творах.
Поставлена мета і завдання роботи, специфіка об’єкта й фактичного матеріалу, різноплановий характер окресленої
проблеми зумовили застосування інтегрованої авторської методики виявлення специфіки конструювання категорії парадоксальності у єдності її змісту і форми в сучасному англомовному поетичному дискурсі.
Новаторським є виявлення когнітивно-семіотичних механізмів створення парадоксальних поетичних форм з урахуванням мобільності меж парадоксальності. Це видається цілком логічним і обґрунтованим з огляду на етимологічну
й онтологічну укоріненість у лексичній одиниці «парадокс» семи межі. Оригінальним видається також розмежування і
визначення вербальних і концептуальних меж.
Новизна монографії визначається тим, що в ній визначено парадоксальність як когнітивно-дискурсивну категорію
в єдності її змістовного і формального планів; із застосуванням методики когнітивно-семіотичного аналізу вперше побудовано семіопоетичну модель поетичної комунікації, у якій генеруються парадоксальні поетичні смисли; пояснено
специфіку акатегоріальної когнітивної діяльності в творенні парадоксальних поетичних форм.
Теоретичне значення монографії О.С. Маріної полягає у поглибленні епістемічних надбань лінгвостилістики, когнітивної поетики, когнітивної семіотики, мультимодальної когнітивної поетики. Теоретичне значення для когнітивної
поетики і когнітивної семіотики складають запропоновані авторкою нові напрями семіопоетики і когнітивної парадоксо© Л. Р. Безугла, 2015
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логії, особливо значущим у цьому зв’язку є площини осмислення парадоксальних поетичних форм – передкатегоріальна,
акатегоріальна та категоріальна.
Структура роботи може бути схвалена, як така, що логічно підпорядковується поставленій меті, композиції розділів та
відповідає послідовності конкретних завдань, що вирішуються. В цілому монографію побудовано чітко і логічно. Основні
теоретичні положення та висновки достатньо аргументовані та підкріплені доречними прикладами.
У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження парадоксальності в поетичному дискурсі» авторкою простежується еволюція підходів до категорії парадоксальності у діахронічній перспективі, що дає їй змогу виокремити три основних підходи – онтологічний, гносеологічний та когнітивно-дискурсивний. Надається когнітивно-комунікативна характеристика поетичного дискурсу ХХ-ХХІ століть. Виходячи з хронологічної приналежності виокремлюється
модерністський, постмодерністський, дігімодерністський і метамодерністський дискурс. Значущим є визначення симбіозу ірраціонального та раціонального у вивченні категорії парадоксальності. Авторські екскурси у довічні проблеми
художності, поетичності, поетичної компетенції є надзвичайно дотичними до вирішення загадки саме парадоксальної
поетичної комунікації, парадоксального поетичного дискурсу. Слід наголосити на когерентному витлумаченні понять антихудожності та антиконцептності, що відповідно визначаються О.С. Маріною як передумова симулякризації поетичної
комунікації і як чинник конструювання парадоксального поетичного дискурсу.
У другому розділі «Парадоксальність як когнітивно-дискурсивна категорія» авторкою продовжується обґрунтування
власної концепції, теоретико-методологічні екскурси гармонійно поєднуються з ретельно проаналізованим ілюстративним матеріалом. Побудовано когнітивно-семіотичну модель поетичної комунікації, у якій генеруються парадоксальні
смисли. Ця семіопоетична модель пропонується О.С. Маріною як така, що конструюється з конфігурації різних кодів
– ментальних, вербальних та невербальних, завдяки чому кристалізується універсальний комунікативний код поетичного
тексту або поетичного дискурсу. Оригінальним і новим видається висвітлення парадоксальності у річищі нових напрямів
мультимодальної когнітивної поетики і мобільної стилістики (теоретико-методологічна, емпірична площини), де вона набуває рухомих полімедіальних трансжанрових форм завдяки інтерсеміотичним трансформаціям.
У третьому розділі «Варіативність актуалізації парадоксальності в сучасному англомовному поетичному дискурсі» у
центр дослідницької уваги потрапляють особливості переосмислення лінгвальних кодів у створенні парадоксальності, інтерсеміотичні трансформації парадоксальних поетичних форм. Виявлення дискурсивної реалізації парадоксальності з застосуванням інтегрованої авторської методики аналізу підтверджує віднесеність монографії саме до лінгвістичної царини
наукових розвідок. Слід наголосити на логічному і новому поясненні формування фонообразів, що здійснюється за допомогою техніки паралаксу. На морфологічному рівні окреслюється вбудована негація як втілення акатегоріального виміру
парадоксальних поетичних форм. На синтаксичному рівні запропоновано ієрархію деформованих поетичних структур. До
того ж, розроблено типологію парадоксальних текстових світів.
Хочеться наголосити на гармонійному поетичному стилі Маріної О. С. в аналізі фактичного матеріалу, при поясненні
схем і малюнків, що унаочнюють висунуті теоретико-методологічні положення, та в потрактуваннях влучних епіграфів.
Проте, як і кожне завершене дослідження, монографія О. С. Маріної, дає ґрунт для роздумів щодо перспектив обраного напряму в сучасній лінгвістиці. Так, у роботі дещо розмито подано розмежування когнітивних і комунікативних
стратегій, а тому зазначена проблематика потребує більш чіткої структурації.
Вищевикладені міркування жодним чином не знижують загального позитивного враження від рецензованої монографії, що є теоретично значущим, самостійним, концептуально й організаційно завершеним дослідженням, в якому представлено нові результати, які у своїй сукупності розв’язують нову й актуальну проблему.
Вважаю, що основні результати викладеного у монографії дослідження дають підстави для висновку про своєчасний
та впевнений крок дослідниці на шляху розвитку когнітивної семіотики і когнітивної поетики. Рецензована монографія
відповідає всім вимогам, що висуваються до наукових праць такого типу, й може бути рекомендована до друку.
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